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УВОД 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, преко просветних инспектора 

врши надзор над применом Закона о основама система образовања и васпитања 

(“Службени гласник РС”, 88/17, 27/18 - други закон и 27/18 - други закон, у даљем 

тексту: Закон), прописа донетих на основу овог Закона, Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 101/17), Закона о 

дуалном образовању („Службени гласник РС”, број 101/17), Закона о образовању 

одраслих („Службени гласник РС“, бр. 55/13 и 88/17), Закона о ученичком и 

студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13), Закона о високом 

образовању („Службени гласник РС”, број 88/17), Закона о уџбеницима („Службени 

гласник РС“, број 68/15), Закона о заштити становништва од изложености дуванском 

диму („Службени гласник РС“, број 30/10).  

План рада просветне инспекције у школској 2018/19 години усмерен је ка остваривању 

циљева као што су:  

 Обављање образовно васпитне делатности у складу са законом 

 Усклађеност општих аката установе са законом  

 Обезбеђивање легитимности рада установе преко легално изабраних органа 

 Извештавање о раду свих учесника васпитно образовног процеса 

 Планирање и програмирање свих видова образовно васпитног процеса 

 Повећање обухваћености деце/ученика у васпитно образовном процесу и 

смањење осипања деце/ученика 

 Повећање заштите права деце/ученика  

 Вођење евиденције и издавање јавних исправа на прописаним обрасцима 

 Коришћење одобрених уџбеника и другог дидактичког материјала 

 Смањење незаконитих пријема у радни однос 

 Заштита од изложености дуванском диму 

План инспекцијског надзора у току радне/школске 2018/19. године спроводиће као 

поверене послове 134 просветна инспектора у органима локалне самоуправе и 

аутономне покрајине Војводине и 16 просветних инспектора Министарства, употребом 

метода и техника како је прописано Законом о инспекцијском надзору ("Службени 

гласник РС", бр. 36/2015) и Законом о просветној инспекцији ("Службени гласник РС", 

бр. 27/2018), који су темељ за поступање просветне инспекције уз обавезно коришћење 

контролних листа у редовном инспекцијском надзору.  

Ванредни инспекцијски надзор обављаће се у складу са чланом 6. став 3. Закона о 

инспекцијском надзору а у складу са процењеним ризиком. Процена ризика вршиће се 

сходно одредбама Правилника о посебним елементима процене ризика, учесталости 

вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана 

инспекцијског надзора у области образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 

63/2018). 

План инспекцијског надзора усвојен је на седници Координационе комисије за 

инспекцијски надзор, одржаној 18.09.2018. године. 

 

     Сектор за инспекцијске послове 

    руководилац, Јасмина Јовановић 
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Град/Општина ГРАД ВАЉЕВО 

Орган који 

врши надзор 
Градска управа Ваљево,просветни инспектор 

Адреса Карађорђева 64, 14000 Ваљево 

Број редовних 

надзора 
22 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

Прва 

основна 

школа 

Ваљево 

ОШ 

„Владика 

Николај 

Велимирови

ћ“ Ваљево 

ОШ 

„Андра 

Савчић“ 

Ваљево 

ОШ „Нада 

Пурић“ 

Ваљево 

ОШ“Сестре 

Илић“ 

Ваљево“ 

ОШ“Милова

н Глишић“ 

Ваљево 

ОШ 

„Десанка 

Максимовић

“ Ваљево 

ОШ 

„Свети 

Сава“ 

Попучке 

ОШ“Прота 

Матеја 

Ненадовић

“ 

Бранковин

а 

ОШ „Стеван 

Филиповић“ 

Дивци 

ОШ 

„Драгољуб 

Илић“ 

Драчић 

ОШ 

„Здравко 

Јовановић“ 

Поћута 

ОШ 

„Милова 

Глишић“ 

Ваљевска 

Камениц

а 

ОШ 

„Милош 

Марковић“ 

Доње 

Лесковице 

ОШ „Илија 

Бирчанин“ 

Ставе 

Ваљевска 

гимназија 

Техничка 

школа 

Ваљево 

Економск

а школа 

Ваљево 

Медицинс

ка школа 

„Др Миша 

Пантић“ 

Ваљево 

Пољопривред

на школа са 

домом 

ученика 

Ваљево 

Музичка 

школа 

„Живорад 

Грбић“ 

Ваљево 

ПУ „Милица 

Ножица“ 

Ваљево 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани 

број ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

50 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивног 

Комуникација (усмена и писмена) са свим учесницима образовно – 

васпитног система: запосленима у установи, родитељима, ученицима 

и заинтересованим лицима. 



деловања 

Планиране 

мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрован

их субјекта 

 

Едукација, савети и надзор по потреби 

Поступање по пријавама грађана 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Попуњавање слободног места просветног инспектора у Градској 

управи Ваљево 

Рачунар, скенер, штампач 

 

 

Град/Општина ОПШТИНА МИОНИЦА 

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Школска управа Ваљево, Карађорђева 31, 14000 Ваљево 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ“ Војвода Ж. 

Мишић“ Рајковић 
Средња школа  Мионица 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

5 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Информисање установа и странака. Пружање стручне и 

саветодавне подршке установама и другим заинтересованим 

лицима.  Службене посете установама. 

 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Едукација, савети и надзор по потреби 

Поступање по пријавама грађана 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, скенер, штампач 



 

 

Град/Општина ОПШТИНА ЉИГ 

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Карађорђева 31, 14000 Ваљево 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ «Сестре Павловић» 

Белановица 

СШ «1300 каплара» 

Љиг 

ПУ «Каја» 

Љиг 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Информисање установа и странака. Пружање стручне и саветодавне 

подршке установама и другим заинтересованим лицима.  Службене 

посете установама. 

 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Едукација, савети и надзор по потреби 

Поступање по пријавама грађана 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, скенер, штампач 

 

 

Град/Општина ОПШТИНА УБ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Уб, просветни инспектор 

Адреса 3. октобра број 4, 14210 Уб 

Број редовних 

надзора 
7 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

ОШ „Милан 

Муњас „ Уб 

ОШ“ Рајко 

Михаиловић“ 

Бањани 

ОШ „Свети 

Сава“ 

Памбуковица 

ОШ Душан 

Даниловић“ 

Радљево 



којима ће се 

вршити редовни 

надзор Гимназија 

„Бранислав 

Петронијевић“ 

Уб 

Техничка 

школа Уб 
ПУ „Уб“ Уб 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Информисање установа и странака. Пружање стручне и 

саветодавне подршке установама и другим заинтересованим 

лицима.  Службене посете установама. 

 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Едукација, савети и надзор по потреби 

Поступање по пријавама грађана 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, скенер, штампач 

 

 

Град/Општина ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Карађорђева 31, 14000 Ваљево 

Видовданска 34 Ужице 

Број редовних 

надзора 
4 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Миле 

Дубљевић“ 

 Лајковац 

ОШ“ Димитрије 

Туцовић“ Јабучје 

СШ „17. 

септембар“  

ПУ 

,,Лептирић,, 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број Очекивани број Период 



ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

надзора 

5 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Информисање установа и странака. Пружање стручне и саветодавне 

подршке установама и другим заинтересованим лицима.  Службене 

посете установама. 

 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Едукација, савети и надзор по потреби 

Поступање по пријавама грађана 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, скенер, штампач 

 

 

Град/Општина ОПШТИНА ОСЕЧИНА 

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Карађорђева 31, 14000 Ваљево 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Браћа Недић“ 

Осечина 
ОШ“ Војвода Мишић“ Пецка 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

4 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Информисање установа и странака. Пружање стручне и саветодавне 

подршке установама и другим заинтересованим лицима.  Службене 

посете установама. 

 



Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Едукација, савети и надзор по потреби 

Поступање по пријавама грађана 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, скенер, штампач 

 

 

Град/Општина ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ 

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Карађорђева 31, 14000 Ваљево, Немањина 26 Београд 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „ Жика 

Поповић“  

Валдимирци 

ОШ“Јован 

Цвијић“ Дебрц 

Посавотамнавска средња школа 

Владимирци 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

6 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Информисање установа и странака. Пружање стручне и саветодавне 

подршке установама и другим заинтересованим лицима.  Службене 

посете установама.. 

 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Едукација, савети и надзор по потреби 

Поступање по пријавама грађана 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, скенер, штампач 

 

 

 



Град/Општина ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА 

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Карађорђева 31, 14000 Ваљево 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ“Мића Станојловић“  

Коцељева 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

4 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Информисање установа и странака. Пружање стручне и саветодавне 

подршке установама и другим заинтересованим лицима.  Службене 

посете установама. 

 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Едукација, савети и надзор по потреби 

Поступање по пријавама грађана 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, скенер, штампач 

 

 

Град/Општина ОПШТИНА ЉУБОВИЈА 

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Карађорђева 31, 14000 Ваљево, Немањина 26 Београд 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Петар 

Враголић“ Љубовија 
СШ „Вук Караџић“ Љубовија 

Период у коме У току радне/школске 2018/19 године 



ће се вршити 

редовни надзор 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Информисање установа и странака. Пружање стручне и саветодавне 

подршке установама и другим заинтересованим лицима.  Службене 

посете установама.  

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Едукација, савети и надзор по потреби 

Поступање по пријавама грађана 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, скенер, штампач 

 

 

Град/Општина ГРАД ШАБАЦ 

Орган који 

врши надзор 
Градска управа Шабац, просветни инспектор 

Адреса Градска управа Шабац, Господар Јевремова 6, 15000 Шабац 

Број редовних 

надзора 
23 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ОШ „Јанко 

Веселиновић“  

Шабац 

ОШ „Лаза 

К. 

Лазаревић“  

Шабац 

ОШ 

„Ната 

Јеличић“  

Шабац 

ОШ „Николај 

Велимировић“ 

Шабац 

ОШ 

„Стојан 

Новаковић“ 

Шабац 

Ош „Јеврем 

Обреновић“ 

Шабац 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

Шабац 

ОШ 

„Мајур“ 

Мајур 

ОШ „Војвода 

Степа“ 

Липолист 

ОШ „Јован 

Цвијић“ 

Змињак 

ОШ „Краљ 

Александар 

Карађорђевић

“  

Прњавор 

ОШ 

„Доситеј 

Обрадовић

“ 

 Војулац 

ОШ 

„Свети 

Сава“  

Шабац 

Шабачка 

гимназија 

Шабац 

Економско- 

грговинска 

школа 

Шабац 

Медицинска 

школа „Др 

Андра 

Јовановић“  

Шабац 

Техничка 

школа 

Шабац 

Стручна 

хемијска 

и 

текстилн

а школа 

Шабац 

Средња 

пољопривредн

а школа са 

домом 

ученика 

Шабац 

Школа 

примењени

х 

уметности 

Шабац 



Музичка 

школа 

„Михаило 

Вукдраговић“ 

Шабац 

Средња 

економско- 

пословна 

школа 

Шабац 

(приватна 

установа) 

 

 

ПУ 

„Наше 

дете“  

Шабац 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 

 
У току радне/школске 2018/19 године 

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 

 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Комуникација (усмена и писмена) са свим учесницима образовно – 

васпитног система: запосленима у установи, родитељима, ученицима 

и заинтересованим лицима. 

 

 

Планиране 

мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистровани

х субјекта 

Едукација, савети и надзор по потреби 

Поступање по пријавама грађана 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, скенер, штампач 

 

 

Град/Општина ГРАД ЛОЗНИЦА 

Орган који врши 

надзор 
Градска управа Лозница 

Адреса Карађорђева 2, 15300 Лозница 

Број редовних 

надзора 
19 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

ОШ „Јован 

Цвијић“  

Лозница 

ОШ „Анта 

Богићевић“ 

 Лозница 

ОШ 

“Кадињача“ 

 Лозница 

ОШ „Вук 

Караџић“  

Лозница 

 

ОШ „Вера 

Благојевић“  

Лозница 

 



надзор 

ОШ „Доситеј  

Обрадовић“ 

Лозница 

ОШ 

„Петар  

Тасић“  

Лешница 

ОШ „14. 

Октобар“ 

Драгинац 

ОШ „Мика 

Митровић“  

Брезјак 

ОШ 

„Вукова 

спомен 

школа“  

Тршић 

ОШ „Краљ  

Александар  

Карађорђевић“ 

Јадранска 

Лешница 

ОШ 

„Свети 

Сава“ 

 Липнички 

Шор 

ОШ „Степа 

Степановић“ 

Текериш 

ОШ „Вук 

Караџић“  

Липница 

Гимназија 

„Вук 

Караџић“  

Лозница 

Средња 

еконмска 

школа 

Лозница 

Средња 

школа 

„Свети 

Сава“  

Лозница 

 

Техничка 

школа 

Лозница 

ПУ 

„Бамби“ 

Лозница 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

40-50 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора 

 

 

теренски, канцеларијски 

 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Комуникација (усмена и писмена) са свим учесницима образовно – 

васпитног система: запосленима у установи, родитељима, ученицима 

и заинтересованим лицима. 

 

 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Едукација, савети и надзор по потреби 

Поступање по пријавама грађана 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, скенер, штампач 

 

 

Град/Општина ОПШТИНА БОГАТИЋ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Богатић, просветни инспектор 

Адреса Општинска управа Богатић, Мике Витомировића 1, 15350 Богатић 

Број редовних 3 



надзора 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

   

ОШ „Никола 

Тесла“ Дубље 

ОШ „ Цветин Бркић“ Глушци ПУ „Слава 

Ковић“ 

Богатић 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

25-30 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Службена саветодавна посета, превентивни инспекцијски надзор 

 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Едукација, савети и надзор по потреби 

Поступање по пријавама грађана 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, скенер, штампач 

 

 

Град/Општина ОПШТИНА КРУПАЊ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Крупањ, просветни инспектор 

Адреса Општинска управа Крупањ, Маршала Тита 2, 15314 Крупањ 

Број редовних 

надзора 
4 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ „Боривоје 

Ж.Милојевић“ 

Крупањ 

ОШ „Жикица ј. 

Шпанац“  

Крупањ 

Средња школа 

Крупањ 

ПУ „Наша 

радост“ 

Крупањ 

Период у коме ће У току радне/школске 2018/19 године 



се вршити редовни 

надзор 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Саветодавна посета установама и консултативни састанци са 

директорима установа ( по потреби), комуникација са свим 

учесницима  образовно- васпитног система: запосленима у 

установама, родитељима, ученицима и заинтересованим лицима. 

 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Едукација, савети и надзор по потреби 

Поступање по пријавама грађана 

 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Техничка подршка 

 

 

Град/Општина ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Мали Зворник, просветни инспектор 

Адреса Краља Петра I, 15318 Мали Зворник 

Број редовних 

надзора 
7 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ „Браћа 

Рибар“ Доња 

Борина 

ОШ „Стеван 

Филиповић“  

Радаљ 

ОШ „Бранко 

Радичевић“  

Мали Зворник 

ОШ „Милош 

Гајић“ 

Амајић 

ОШ „Никола 

Тесла“ 

 Велика Река 

Средња школа  

Мали Зворник 

ПУ „Црвенкапа“ 

Мали Зворник 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

Очекивани број 

надзора 
Период 

14 У току радне/школске 2018/19 године 



територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Праћење рада установа, разговор са одговорним лицима, 

саветодавни и информативни рад. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Едукација, савети и надзор по потреби 

Поступање по пријавама грађана 

 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Постоје сви потребни услови за рад – канцеларија, рачунар и 

службени аутомобил. 

 

 

Град/Општина АРИЉЕ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Ариље, просветни инспектор 

Адреса Светог Ахилија 53 

Број редовних 

надзора 
6 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ "Ариље" 

Ариље 

ОШ  

"Стеван Чоловић" 

Ариље  

ОШ 

"Бреково" 

Бреково   

СШ “Свети 

Ахилије“ 

Ариље    

ОШ 

"Ратко Јовановић" 

Крушчица  

ОШ 

"Јездимир 

Трипковић" 

Латвица 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

12 

током  

школске  

године 

У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор  

Теренски   

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директорима установа: 

Службена саветодавна посета -3 

Размена информација са другим органима (МУП, санитарна, 

комунална и грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

-Размена информација са другим органима  о деловању 

нерегистрованих субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 



делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 

 

Град/Општина БАЈИНА БАШТА 

Орган који врши 

надзор 

Општинска управа Бајина Башта, просветни инспектор 

Министарство просвете, науке и техолошког развоја 

Адреса Душана Вишића 28 Бајина Башта, Видовданска 34 Ужице 

Број редовних 

надзора 
7 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ 

"Невен" 

Бајина 

Башта 

ОШ 

"Свети 

Сава" 

 Бајина 

Башта 

ОШ 

"Рајак 

Павићевић" 

 Бајина 

Башта 

ОШ "Душан 

Јерковић" 

Костојевићи 

 

 

ОШ "Стеван 

Јоксимовић" 

Рогачица 

Гимназија 

"Јосиф 

Панчић" 

Бајина 

Башта 

Техничка 

школа  

Бајина 

Башта 

   

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

14 

током  

школске  

године 

У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор  

Теренски   

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директотима установа: 

Службена саветодавна посета - 3 

Размена информација са другим органима (МУП, Санитарна, 

комунална и грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

-Размена информација са другим органима  о деловању 

нерегистрованих субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 

 



Град/Општина ПОЖЕГА 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Пожега, просветни инспектор 

Адреса Трг слободе бб 

Број редовних 

надзора 
6 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ 

"Олга Јовичић 

Рита" 

Пожега 

ОШ 

"Емилија Остојић" 

Пожега 

ОШ 

"Петар Лековић" 

Пожега 

Пољопривредна 

школа са домом 

ученика "Љубо 

Мићић" Пожега 

Гимназија "Свети 

Сава" Пожега 

Техничка школа 

Пожега 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

15 

током школске 

године 

У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор 

Теренски  

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директорима установа: 

Службена саветодавна посета - 6 

Размена информација са другим органима (МУП, Санитарна, 

комунална и грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

-Размена информација са другим органима  о деловању 

нерегистрованих субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 

 

Град/Општина ПРИБОЈ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Прибој, просветни инспектор 

Адреса 12. јануар 108 

Број редовних 

надзора 
9 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

ПУ 

"Невен" 

Прибој 

ОШ "Бранко 

Радичевић" 

Прибој 

ОШ "Вук 

Караџић" 

Прибој 

ОШ "Десанка 

Максимовић" 

Прибој 

ОШ 

"Благоје 

Полић" 

Кратово 



вршити редовни 

надзор 

ОШ 

"Никола 

Тесла" 

Прибојска 

Бања 

ОШ "9.мај" 

Саставци 

Гимназија 

Прибој 

Машинско-

електро 

техничка 

школа 

Прибој 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

18 

током  

школске 

године 

У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора 
Канцеларијски 

Теренски   

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директорима установа: 

Службена саветодавна посета – 3  

Размена информација са другим органима (МУП, Санитарна, 

комунална и грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

- Размена информација са другим органима  о деловању 

нерегистрованих субјеката  

- Поступање по пријавама грађана 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 

 

Град/Општина ПРИЈЕПОЉЕ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Пријепоље, просветни инспектор 

Адреса Трг братства и јединства 1 

Број редовних 

надзора 
7 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ПУ  

"Миша 

Цвијовић" 

Пријепоље 

ОШ "Владимир 

Перић Валтер" 

Пријепоље 

Техничка 

школа 

Пријепоље 

ОШ 

"Свети Сава" 

Пријепоље 

Пријепољска 

гимназија 

Пријепоље 

ОШ 

"Бошко Буха" 

Ивање 

ОШ  

"Светозар 

Марковић" 

 Бродарево 

 

 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 



Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

26 

током школске 

године 

У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор 

Теренски   

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директотима установа: 

Службене саветодавне посете  - 5 

Размена информација са другим органима (МУП, Санитарна, 

комунална и грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

-Размена информација са другим органима  о деловању 

нерегистрованих субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 

Потребна средства за 

остваривање плана 
Лаптоп, штампач, скенер 

 

 

Град/Општина НОВА ВАРОШ 

Орган који врши 

надзор 

Општинска управа Нова Варош, просветни инспектор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса Карађорђева 32 Нова Варош, Видовданска 34 Ужоце 

Број редовних 

надзора 
9 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ "Паша и 

Наташа"Нова 

Варош 

ОШ 

"Добрисав 

Добрица 

Рајић" 

Бистрица 

 

 

ОШ 

"Кнезова 

Рашковића" 

Божетићи 

 

ОШ 

"Вук Стефановић 

Караџић" 

Јасеново 

 

ОШ 

"Живко 

Љујић"Нова 

Варош 

ОШ 

"Момир 

Пуцарвић" 

Акмачићи 

 

ОШ 

"Гојко 

Друловић" 

Радоиња 

Средња школа у 

Новој Вароши 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

15 

током  школске 

године 

У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор  

Теренски   



Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директотима установа: 

Службене саветодавне посете - 2 

Размена информација са другим органима (МУП, Санитарна, 

комунална и грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

-Размена информација са другим органима  о деловању 

нерегистрованих субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 

 

Град/Општина КОСЈЕРИЋ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Косјерић, просветни инспектор 

Адреса Олге Грбић 10 

Број редовних 

надзора 
4 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ 

"Олга Грбић" 

Косјерић 

ОШ 

"Мито 

Игумановић" 

Косјерић 

ОШ 

"Јордан 

Ђукановић" 

Варда 

Техничка 

школа 

Косјерић 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број 

надзора 

Период 

12 

током  

Школске 

године 

У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор 

Теренски    

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директотима установа: 

Службена саветодавна посета  

Размена информација са другим органима (МУП, Санитарна, 

комунална и грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

-Размена информација са другим органима  о деловању 

нерегистрованих субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 

 



Град/Општина СЈЕНИЦА 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Сјеница, просветни инспектор 

Адреса Краља Петра I 

Број редовних 

надзора 
9 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ 

"Маслачак" 

Сјеница 

ОШ 

"Светозар 

Марковић" 

Сјеница 

ОШ 

"12. 

децембар" 

Сјеница 

ОШ 

"Јован  

Јовановић 

Змај" 

Раждагиња 

 

 

ОШ 

"Рифат 

Бурџевић 

Тршо" 

Карајукића 

Бунари 

Техничко-

пољопривредна  

школа 

Сјеница 

ОШ 

"Братство 

јединство" 

Дуга 

Пољана 

Гимназија 

"Јездимир 

Ловић" 

Сјеница 

ОШ 

"Бранко 

Радичевић" 

Штаваљ 

 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

20 

током  

школске године 

У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор 

Теренски   

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директорима установа: 

Размена информација са другим органима (МУП, Санитарна, 

комунална и грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

-Размена информација са другим органима  о деловању 

нерегистрованих субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 

 

Град/Општина УЖИЦЕ 

Орган који 

врши надзор 
Градска управа Ужице, просветни инспектор 

Адреса Димитрија Туцовића 52 



Број редовних 

надзора 
20 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ``Над

а Матић`` 

Ужице 

ОШ``Алекс

а Дејовић`` 

Севојно 

ОШ``Душа

н 

Јерковић`` 

Ужице 

ОШ``Ђура 

Јакшић`` 

Равни 

ОШ``Богоса

в Јанковић`` 

Кремна 

Прва 

основна 

школа 

краља 

Петра 

другог 

Ужице 

Економска 

школа 

Ужице 

Уметничка 

школа 

Ужице 

Техничка 

школа``Радој

е Љубичић`` 

Ужице 

Предшколск

а установа 

``Ужице`` 

Ужице 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

20 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора Теренски и канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Службене саветодавне посете у установама, пружање стручне и 

саветодавне подршке директорима школа, запосленим у установи, 

родитељима и ученицима,  

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистровани

х субјекта 

Неопходна је претходна едукација инспектора за ову активност  

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Едукација за примену сета закона и похађање курсева из 

информатике и страног језика  

 

Град/Општина УЖИЦЕ 

Орган који врши 

надзор 
Министарство  просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса Немањина 26 Београд 

Број редовних 

надзора 
3 



Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ ,,Коцкица,, 

Основна 

школа за 

образовање 

ученика са 

сметњама у 

развоју 

,,Миодраг В. 

Матић,, 

Музичка школа ,,Војислав Лале 

Стефановић,, 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора Теренски и канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Службене саветодавне посете у установама, пружање стручне и 

саветодавне подршке директорима школа, запосленим у установи, 

родитељима и ученицима,  

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Неопходна је претходна едукација инспектора за ову активност  

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Едукација за примену сета закона и похађање курсева из 

информатике и страног језика  

 

 

Град/Општина ЧАЈЕТИНА 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Чајетина, просветни инспектор 

Адреса Златиборска 28 

Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ 

"Радост" 

Чајетина 

ОШ 

"Димитрије 

Туцовић" 

Чајетина 

ОШ 

"Миливоје 

Боровић" 

Мачкат 

ОШ 

"Саво 

Јовановић 

Сирогојно" 

Сирогојно 

Туристичко-

угоститељска 

школа 

Чајетина 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 



Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

8 

током шк. године 
У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор 

Теренски  

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директрима установа: 

Службена саветодавна посета - 3 

Размена информација са другим органима (МУП, Санитарна, 

комунална и грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

-Размена информација са другим органуима  о деловању 

нерегистрованих субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 

 

Град/Општина ЗАЈЕЧАР  

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Николе Пашића 81, 19000 Зајечар , Немањина 26 Београд 

Број редовних 

надзора 
4 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ШОМО 

„Стеван 

Мокрањац“ 

Зајечар   

ОШ „Хајдук 

Вељко“ 

Зајечар   

ШОСО „Јелена 

Мајсторовић“ 

Зајечар 

ОШ“Љуба 

Нешић“ Зајечар 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

8 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 



радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и недостатака 

обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина КЛАДОВО   

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Николе Пашића 81, 19000 Зајечар и Немањина 26 Београд 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ „Невен“ Кладово 
ОШ са домом ученика  „Стефанија 

Михајловић“ Брза Паланка 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

3  У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 



вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности усвојству регистрованог 

и недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина БОЉЕВАЦ     

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Николе Пашића 81, 19000 Зајечар 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Ђура Јакшић“ 

Сумраковац 
СШ „Никола Тесла“ Бољевац 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

3 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и Саветодавно и едукативно деловање према 



активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности усвојству регистрованог 

и недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

Град/Општина СОКОБАЊА     

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Николе Пашића 81, 19000 Зајечар 

Број редовних 

надзора 
0 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере 

и активности за 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 



спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина НЕГОТИН 

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Немањина 26 Београд 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ“Вера 

Радосављевић“Нег

отин 

ОШ“Стеван 

Мокрањац“ Кобишница 

Техничка школа 

Неготин 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 



нерегистрованих 

субјекта 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општина БОР  

Орган који врши 

надзор 

Градска 

 

 управа Бор и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 

просветни инспектор 

Адреса Моше Пијаде бр. 3,19210 Бор ; Николе Пашића 81, 19000 Зајечар 

Број редовних 

надзора 
15 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ-„Бамби“-

Бор  

ОШ 

„Бранко 

Радичевић“ 

Бор 

ОШ „Вук 

Караџић“ Бор  

ОШ 

„Душан 

Радовић“ 

Бор 

ОШ „Свети 

Сава “ Бор  

ОШ „3. 

октобар“ Бор  

ОШ  

„Станоје 

Миљковић“ 

Брестовац    

ОШ „Петар 

Радовановић“ 

Злот   

ОШ „Ђура 

Јакшић“ 

Кривељ 

ШОСО 

„Видовдан“ 

Бор  

ШОМО 

„Миодраг 

Васиљевић“ 

Бор 

Машинско-

електро 

технича 

школа Бор  

 

Техничка 

школа Бор    

Гимназија 

„Бора 

Станковић“  

Бор 

Економско 

трговинска 

школа Бор 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 



последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

  



   

Град/Општина МАЈДАНПЕК 

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Николе Пашића 81, 19000 Зајечар 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ “Марија Мунћан“ 

Мајданпек 

ОШ „Велимир Маркићевић“ 

Мајданпек 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

3 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора 
теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и недостатака 

обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 



 

 

Град/Општина КЊАЖЕВАЦ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Књажевац, просветни инспектор 

Адреса Књажевац, Милоша Обилића 1 

Број планираних 

редовних надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се  вршити 

редовни надзори 

Техничка 

школа 

Књажевац 

 

 

ОШ  

''Вук Караџић'' 

Књажевац 

 

 

Регионални центар за 

стручно усавршавање 

Књажевац 

 

 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Окивани 

број 

надзора 

Период 

8-10 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор  

Теренски  

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директорима установа 

Размена информација са другим органима (МУП, санитарна, 

комунална и грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Службене саветодавне посете установама 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

-Размена информација са другим органима  о деловању 

нерегистрованих субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плата, доприноси и остали расходи везани за рад инспектора 

Административни расходи и издаци 

Опрема за рад- Лаптоп, штампач, скенер 

 

 

 

 
  



 

Град/Општина СМЕДЕРЕВО 

Орган који 

врши надзор 
Градска управа Смедерево, просветни инспектор 

Адреса Немањина 18, Смедерево 

Број редовних 

надзора 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ОШ,, 

Д.Давидовић"

Анте Протића 

3 Смедерево 

 

ОШ,,Б.Ради

чевић" 

Лугавчина, 

БорисаКидр

ича 4 

 

ОШ,,СаваКов

ачевић" 

Михајловац, 

Црногорска 2 

 

Економск

о-

трговинск

ашкола, 

Црвене 

Армије 

156 

 

ТТПШ,,Десп

от Ђурађ", 

17. октобар 

40 

Смедерево 

 

ОШ,,Ј.Ј.Змај"

16. Октобрабб 

 

ОШ,,Х.Срба

" 

Осипаоница

, 

КнезМихајл

овабб 

 

ОШ,,СветиСа

ва"Металурш

кабб 

Смедерево 

 

ОШ,,Свет

итељСава

" 

Друговац 

 

 

ОШ,,Д.Обрад

овић"ЂуреДа

ничића 84 

 

П У„Наша 

радост“ 

ВојводеМи

шића 4 

Смедерево 

 

Музичкашкол

а 

„КостаМанојл

овић“Милоша

Великог 

8Смедерево, 

 

Медицин
ско-

фармацеу
тска 

школа  
«Св.Петк
а»Смедер
ево, ул. 
Краља  
Петра I 
бр. 12 

Приватна 
средња 
школа 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

38 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања 

настанка незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 



Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране 

мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистровани

х субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општина ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ   

Орган који 

врши надзор 
Општинска управа Велико Градиште, просветни инспектор 

Адреса Житни трг 1 

Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ОШ"Вук 

Караџић" 

Средња 

школа 

ОШ"Миша 

Живановић" 

ПУ"Ма

јски 

цвет" 

ОШ"Иво Лола 

Рибар" 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани 

број ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

6 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране 

мере и 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 



 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрован

их субјекта 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

Град/Општина ПОЖАРЕВАЦ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Пожаревац, просветни инспектор 

Адреса Толстојева 2  12-0082/12 

Број редовних 

надзора 
16 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ“Божидар 

Димитријевић 

–Козица“ 

Брадарацул. 

Светосавска 

бб       

ОШ“Вук 

Караџић“ 

Пожаревац 

ул.Моравска 2 -  

ОШ“Десанка 

Максимовић“ 

Пожаревац 

ул.6Личка    

ОШ“Доситеј 

Обрадовић“ 

Пожаревац ул. Јована 

Шербановића 8  

ОШ“Краљ 

Александар 

I“Пожаревац 

ул.Симе 

Симића 3.  

ОШ“Милош 

Савић“ Лучица 

ул. 15 октобар 

бб    

Музичка 

школа „Стеван 

Мокрањац“ 

Пожаревац 

ул.Кнеза 

Лазара 1  

ОШ“Свети Сава“ 

Пожаревац ул. Војске 

Југославије 18.  

Медицинска 

школа 

Пожаревац 

ул.Лоле 

Рибара 6-8  

Пожаревачка 

гимназија 

Пожаревац 

ул.Симе 

Симића 1.     

 

Политехничка 

школа 

Пожаревац ул. 

Јована 

Шербановића 

5   

Пољопривредна 

школа са домом 

ученика“Соња 

Маринковић“ 

Пожаревац ул. Илије 

Бирчанина 70 

 

Предшколска 

установа 

„Љубица 

Вребалов“ 

Пожаревац 

ул.Вука 

Караџића 1                                                   

ОШ“Јован 

Цвијић“ 

Костолац ул. 

Првомајска 1.  

 

Економско – 

трговинска 

школа 

Пожаревац ул. 

Јована 

Шербановића 

6.  

Техничка школа са 

домом ученика 

„Никола Тесла“ 

Костолацул.Боже 

Димитријевића бб    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

32 У току радне/школске 2018/19 године 



 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања 

настанка незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

Град/Општина ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Петровац на Млави, просветни инспектор 

Адреса Српских владара 165 

Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ 

„Бата 

Булић“ 

ОШ „Јован 

Шербановић“ 

Рановац 

Основна 

школа 

„Професор 

Брана 

Пауновић“ 

Рашанац 

Средња 

школа 

„Младост“ 

Петровац 

на Млави 

 

Основна школа 

„Ђура Јакшић“ 

Орешковица 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број надзора Период 

10 
У току радне/школске 2018/19 

године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања 

настанка незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 



 

 

 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

Град/Општина ЖАГУБИЦА 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Жагубица, просветни инспектор 

Адреса Трг Ослобођења 1. 

Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

''Моша 

Пијаде'' 

Жагубица, 

25. 

Септембра 

број 2. 

Жагубица 

ОШ ''Јован 

Шербановић'', 

Лазница, 

12321 

Лазница, 

општина 

Жагубица 

ПУ 

''Полетарац'',  

Жагубица, 

Партизанска 

бб. општина 

Жагубица. 

ОШ ''Јован 

Шербановић'', 

Крепољин, 

Цара Лазара 

86 општина 

Жагубица 

Техничка 

школа 

Жагубица, 

Партизанска 

бб, општина 

Жагубица 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

10 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања 

настанка незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 



 

 

Град/Општина ВЕЛИКА ПЛАНА 

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Трг Републике 5 Смедерево 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ "РАДИЦА 

РАНКОВИЋ" 

ЛОЗОВИК 

 

ОШ  "ДРУГИ 

ШУМАДИЈСКИ 

ОДРЕД" 

МАРКОВАЦ 

 

ОШ "АКАДЕМИК 

РАДОМИР ЛУКИЋ" 

МИЛОШЕВАЦ 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

15 
У току радне/школске 2018/19 

године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања 

настанка незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 



спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општина ЖАБАРИ 

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Трг Републике 5 Смедерево 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ  

„ДУДЕ 

ЈОВИЋ" 

 

ОШ  „ХЕРОЈ РОСА 

ТРИФУНОВИЋ" 

АЛЕКСАНДРОВАЦ 

 

ПУ „МОРАВСКИ ЦВЕТ“ 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

6 
У току радне/школске 2018/19 

године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања 

настанка незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере 

и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остваривање 

плана 

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

Град/Општина КУЧЕВО 

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Трг Републике 5 Смедерево 

Број редовних надзора 2 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 
ОШ "УГРИН БРАНКОВИЋ" 

 

ОШ "ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ" 

ТУРИЈА 

 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

8 
У току радне/школске 2018/19 

године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање 

стручно саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу 

спречавања настанка незаконитости. Службене саветодавне 

посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 



 

 
  

Град/Општина МАЛО ЦРНИЋЕ 

Орган који врши надзор Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 

просветни инспектор 

Адреса Трг Републике 5 Смедерево 

Број редовних надзора 2 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор 

ОШ "МОША ПИЈАДЕ" 

 

ПУ „14. ОКТОБАР“ 

 

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор 
У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

5 
У току радне/школске 2018/19 

године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање 

стручно саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу 

спречавања настанка незаконитости. Службене саветодавне 

посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и 

заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 



 

 

 

Град/Општина СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Трг Републике 5 Смедерево, Немањина 26 Београд 

Број редовних 

надзора 
4 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ "ХЕРОЈ 

ИВАН 

МУКЕР"  

 

ОСНОВНА ШКОЛА 

"НИКОЛА ТЕСЛА" 

ГОЛОБОК 

 

СРЕДЊА ШКОЛА 

"ЖИКИЦА 

ДАМЊАНОВИЋ"  

 

ОШ 

"Радомир 

Лазић" 

Азања 

 

ОШ  "Ђорђе Јовановић" 

Селевац 

 

ПУ "Чика Јова Змај" 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

10 
У току радне/школске 2018/19 

године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања 

настанка незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере 

и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 



 

 

 

 

 

 

Град/Општина ВРЊАЧКА БАЊА 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Врњачка Бања, просветни инспектор 

Адреса Врњачка Бања, Крушевачка 17 

Број редовних надзора 

у школској  
7 

Град/Општина ГОЛУБАЦ 

Орган који врши надзор Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 

просветни инспектор 

Адреса Трг Републике 5 Смедерево , Немањина 26, Београд 

Број редовних надзора 1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор 
ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 

 

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор 
У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

3 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање 

стручно саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу 

спречавања настанка незаконитости. Службене саветодавне 

посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и 

заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 



Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

УТШ са 

домом 

ученика В. 

Бања 

Гимназије 

Врњачка Бања 

ОШ 

„Попински 

борци“ В. 

Бања 

ОШ“Младост“ 

Врњци 

ОШ „Бане 

Миленковић“ 

Ново Село 

ОШ „ Бранко 

Радичевић“ 

Вранеши 

ПУ 

„Радост“ В. 

Бања 

 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

35 

(орјентационо) 
У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора Теренски и канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за  

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативн оделовање према 

Легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству савршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до 

јасног увиђања предности обављања делатности у својству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у својству 

нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административнирасходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

  

 

Град/Општина РАШКА 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Рашка, просветни инспектор 

Адреса Предрага Вилимоновића 1, Рашка 

Број редовних 

надзора 
7 



Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ „Весело 

детињство“ 

Рашка 

ОШ „Јошаничка 

Бања“ 

Још. Бања 

ОШ „Јосиф 

Панчић“ 

Баљевац 

ОШ „Сутјеска“ 

Рашка  

Средња 

школа 

„Краљица 

Јелена“ 

Гимназија  

„Рашка“ 

ОШ „Рашка“ 

Рашка 
 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

21 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора што би у садејству са вршењем корективних и 

репресивних овлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере 

и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град НОВИ  ПАЗАР 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Нови Пазар, просветни инспектор 

Адреса Стевана  Немања број 2 

Број редовних 

надзора 
12 



Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ „Младост“ 

Н. Пазар 

ОШ „Рифат 

Бурџовић Тршо“ Н. 

Пазар 

ОШ„ДесанкаМаксимовић

“ Н. Пазар 

ОШ  „Авдо 

Међедовић“  

Н. Пазар 

ОШ „Ј. Ј. змај“  

Н.Пазар 

ОШ„Вук Караџић“  

Н. Пазар 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

16 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора Канцеларијски и теренски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере 

и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град НОВИ  ПАЗАР 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Нови Пазар, просветни инспектор 

Адреса Стевана  Немања број 2 

Број редовних 

надзора 
12 



Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ШОМО„Сте

ван 

Мокрањац“ 

Гимназија  

Школа за 

дизајн 

текстила и 

коже 

Медицинска 

школа  
 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

16 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора Канцеларијски и теренски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере 

и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град НОВИ  ПАЗАР 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Нови Пазар, просветни инспектор 

Адреса Стевана  Немања број 2 

Број редовних 

надзора 
2 



Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

СШ 

''Хипократ'' 

(приватна) 

  

СШ ''Нови Пазар'' (приватна) 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

16 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора Канцеларијски и теренски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере 

и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општина ТУТИН 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Тутин, просветни инспектор 

Адреса Тутин 

Број редовних 

надзора 
12 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

ОШ „ Рифат 

Бурџевић-

Тршо“ 

ОШ“ Алекса 

Шантић“ 

Црквине 

ОШ“Вук 

Караџић “ 

Тутин 

ОШ“Алекса 

Ђилас- Бећо“ 

Мојстир 



којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Тутин 

ОШ“ Ибрахим 

Бакић“ 

Лескова  

ОШ“Меша 

Селимовић“  

Рибариће 

Техничка 

школа Тутин  
Гимназија  Тутин  

Средња 

медицинска 

школа Тутин 

ПУ „ Звездица“- 

(у оснивању) 

ОШ“25 Мај 

Делимђе 

ПУ-„Хабиба 

Сточевић 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

30 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора Теренски, Канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

Град/Општи

на 
КРАЉЕВО 

Орган који 

врши надзор 
Градска управа Краљево, просветни инспектор 

Адреса Краљево, Трг Јована Сарића бр. 1 



Број 

редовних 

надзора 

20 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

1.ОШ''Јово 

Курсула'' 

Краљево 

2.ОШ''Досит

еј 

Обрадовић'' 

Врба 

3.ОШ''Жива

н Маричић'' 

Жича 

4.OШ''Чибуков

ачки 

партизани'' 

Краљево 

5.ОШ 

''СветиСава'' 

Краљево 

6.ОШ''Вук 

Караџић'' 

Краљево 

7.ОШ''Дра

ган 

Ђоковић –

Уча'' 

Лађевци 

 

8.ЕСТШ 

''Никола 

Тесла'' 

Краљево ' 

 

9.Уметничка 

школа 

Краљево 

10.Пољопри

вред. –

хемијска 

школа 

''Др.Ђорђе 

Радић'' 

Краљево 

11.ОШ“Свет

озар 

Марковић 

Краљево 

12.ОШ“ IV   

Краљевачки 

батаљон“ 

Краљево 

13.ОШ“Димит

рије Туцовић“ 

Краљево 

14.ОШ“Милун

ка Савић“ 

Витановац 

15.ОШ“ Јован 

Дучић“ 

Роћевићи 

16.Гимназ

ија 

Краљево 

17.Економ

ско-

трговинска 

школа 

Краљево 

 

18.Медици

нска школа 

Краљево 

19-

Музичка 

школа“Сте

ван 

Мокраљац“ 

Краљево 

 

20.Предшкол

ска установа 

„Олга 

Јовичић 

Рита“ 

Краљево 

Период у 

коме ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани 

број 

ванредних 

надзора у 

установама 

на 

територији 

локалне 

самоуправе 

и период у 

коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

50 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивно

г деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране 

мере и 

активности 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 



за 

спречавање 

делатности 

нерегистров

аних 

субјекта 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општина ЧАЧАК 

Орган који врши 

надзор 
Градска управа Чачак, просветни инспектор 

Адреса Жупана Старцимира бр.2 Чачак 

Број редовних 

надзора 
12 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ "Милица 

Павловић" 

Чачак 

ОШ "Танаско 

Рајић" 

Чачак 

ОШ"Филип 

Филиповић" 

Чачак 

ОШ"Свети Сава" 

Чачак 

ОШ 

"Прељина" 

Прељина 

ОШ 

"Ђенерал 

М.Ђ.Катанић" 

Бресница 

ОШ 

"Св.Ђакон 

Авакум" 

Трнава 

Специјална школа 

"1.новембар" 

Чачак 

Техничка 

школа Чачак 

Машинско 

саобраћајна 

школа  

Чачак 

ОШ 

"Брана 

Петровић 

Слатина 

Гимназија Чачак 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

 

У току радне/школске 2018/19 године  

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

35 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 



спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општина ЧАЧАК 

Орган који 

врши надзор 
Градска управа Чачак, просветни инспектор 

Адреса Жупана Старцимира бр.2 Чачак 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

ОШ  

за образовање 

одраслих  

Чачак 

 

 

 

ПУ "Моје детињство" 

Чачак 

 

 

 

 

ПУ "Гимназион" Чачак 

 

 

 

 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани 

број ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекиван

и број 

надзора 

Период 

35 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране 

мере и 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 



активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрован

их субјекта 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општина ЧАЧАК 

Орган који 

врши надзор 
Градска управа Чачак, просветни инспектор 

Адреса Жупана Страцимира бр.2 Чачак 

Број редовних 

надзора 
12 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

ОШ"Драгиша 

Мишовић" 

Чачак 

 

ОШ"Вук 

Караџић" 

Чачак 

ОШ"Ратко 

Митровић" 

Чачак 

ОШ "Татомир 

Анђелић" 

Мрчајевци 

Економска 

школа  

Чачак 

Прехрамбено 

угоститељска 

школа Чачак 

ОШ 

"22.децембар" 

Д.Трепча 

ПУ "Лилипут" 

Чачак 

ОШ"Степа 

Степановић" 

Г.Горевница 

ОШ"Божо 

Томић" 

Пријевор 

ОШ"В.Петков

ић Дис" 

Заблаће 

ПУ "Мимиланд" 

Чачак 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године  

Очекивани број 
ванредних 
надзора у 
установама на 
територији 
локалне 
самоуправе и 
период у коме 
ће се вршити 

Очекивани 

број 

надзора 

Период 

35 У току радне/школске 2018/19 године  

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 



Планиране 

мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрован

их субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Средства и опрема за личну заштиту на раду 

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина ЧАЧАК 

Орган који 

врши надзор 
Градска управа Чачак, просветни инспектор 

Адреса Жупана Страцимира бр.2 Чачак 

Број редовних 

надзора 
4 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

ПУ "Радост" 

Чачак 

КОД "Коста 

Новаковић" 

Чачак 

Музичка школа 

"Др.Војислав 

Вучковић" Чачак 

Медицинска 

школа Чачак 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године  

  

Очекивани 

број ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број 

надзора 

Период 

35 У току радне/школске 2018/19 године  

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 



надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране 

мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрован

их субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Средства и опрема за личну заштиту на раду 

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина ИВАЊИЦА 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Ивањица, просветни инспектор 

Адреса Ивањица, В. Маринковића 1 

Број редовних 

надзора 
12 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ -

„БАЈКА “- 

Ивањица 

ОШ “ 

Милинко 

Кушић“ 

Ивањица 

ОШ “ Кирило 

Савић“ 

Ивањица 

ОШ“Сретен Лазаревић “ 

Прилике 

ОШ“Мајор 

Илић “ 

Кушићи 

ОШ “Вучић 

Величковић 

Међуречје 

ОШ“Проф. др 

Недељко 

Кошанин“ 

Девићи 

ОШ“Милан Вучићевић 

Зверац“ Братљево 

Гимназија 

Ивањица 

Техничка 

школа 

Ивањица 

ОШ“Мићо 

Матовић “ 

Катићи 

ОШ“Светозар Марковић 

“ Ковиље 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

10 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 



Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општина ЛУЧАНИ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Лучани, просветни инспектор 

Адреса Ђераћ,  32240  Лучани 

Број редовних 

надзора 
8 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Милан 

Благојевић“ 

Лучани 

ОШ „Академик 

Миленко 

Шушић“Гуча 

ОШ 

„Котража“ 
ОШ „Горачићи“ 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

Каона 

Средња школа 

„Драгачево“ Гуча 

Предшколска 

установа 

„Наша 

радост“  

Лучани 

ОШ „Марко 

Пајић“ Вича 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

16 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски,  канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 



Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина ГРАД КРУШЕВАЦ 

Орган који врши 

надзор 
Градска управа Крушевац, просветни инспектор 

Адреса Крушевац, Газиместанска бр.1 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

''Свети 

Сава'' 

Читлук 

ОШ ''В.С. 

Корчагин'' 

Велики 

Шиљеговац 

 

ОШ ''Јован 

Поповић'' 

Крушевац 

 

ОШ ''Васа 

Пелагић'' 

Падеж 

 

ОШ''Драгомир 

Марковић'' 

Крушевац 

 

ОШ''Брана 

Павловић 

Коњух 

МШ 

''Стеван 

Христић'' 

Крушевац 

ШОСО 

''Веселин 

Николић'' 

Крушевац 

Прва 

техничка 

школа 

Крушевац 

Економско-

трговинска 

школа Крушевац 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

Очекивани 

број надзора 
Период 

10 
У току радне/школске 2018/19 године 

 



период у коме ће 

се вршити 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општина ОПШТИНА БРУС 

Орган који врши 

надзор 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса Немањина 26, Београд; Краљево, Трг Јована Сарића 3 

Бр. ред. надзора 1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“, Брус 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

5 
У току радне/школске 2018/19 године 

 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 



активности 

превентивног 

деловања 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и недостатака 

обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Појачање у људству 

Скенер 

 

Град/Општина ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Орган који врши 

надзор 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса Немањина 26, Београд; Краљево, Трг Јована Сарића 3 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Основна школа ,,Аца Алексић“ Александровац 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

 

Очекивани број 
ванредних 
надзора у 
установама на 
територији 
локалне 
самоуправе и 
период у коме ће 
се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

6 
У току радне/школске 2018/19 године 

 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 



Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и недостатака 

обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Појачање у људству 

Скенер 

 

 

Град/Општина ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ 

Орган који врши 

надзор 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса Немањина 26, Београд;  Краљево, Трг Јована Сарића 3 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Основна школа ,,Доситеј Обрадовић“ Ћићевац 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

5 
У току радне/школске 2018/19 године 

 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 



инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и недостатака 

обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Појачање у људству 

Скенер 

 

 

 

Град/Општина ОПШТИНА ВАРВАРИН 

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Немањина 26, Београд; Краљево, Трг Јована Сарића 3 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Средња школа Варварин 

 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

5 
У току радне/школске 2018/19 године 

 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 



активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и недостатака 

обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Појачање у људству 

Скенер 

 

 

 

Град/Општина ОПШТИНА ТРСТЕНИК 

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Немањина 26, Београд; Ужице, Видовданска 34 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Основна школа ,,Живадин Апостоловић“, Трстеник 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

10 
У току радне/школске 2018/19 године 

 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 



нерегистрованих 

субјекта 

обављања делатности у својству регистрованог и недостатака 

обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Појачање у људству 

Скенер 

 

 

Град/Општина ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Школска управа Краљево, Трг Јована Сарића 3 

Број редовних 

надзора 
8 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ ''Краљ 

Александар 

I'' Горњи 

Милановац 

ОШ 

''Момчило 

Настасијевић'' 

Горњи 

Милановац  

ОШ 

''Десанка 

Максимовић'' 

Горњи 

Милановац 

ОШ ''Иво Андрић'' 

Прањани 

ОШ 

''Арсеније 

Лома'' 

Рудник 

Гимназија 

''Таковски 

устаанак'' Г. 

Милановац 

Предшколска 

установа 

''Сунце'' 

Трстеник 

ОШ ''Таковски 

устанак'' Таково 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере 

и активности за 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 



спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и недостатака 

обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Појачање у људству 

Скенер 

 

 

Град/Општина АЛЕКСИНАЦ 

Орган који 

врши надзор 
Општинска управа Алексинац, просветни инспектор 

Адреса  Књаза Милоша 169,  18220 Алексинац 

Број редовних 

надзора 
14 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редован и 

ванредан  

надзор 

 

ПУ  

„Лане“ 

Алексинац 

ОШ“ 

Љупче 

Николић“ 

Алексинац 

ОШ“ 

Вожд 

Карађорђе“ 

Алексинац 

ОШ“ 

Аца 

Синадинови

ћ“ Лоћика 

ОШ“ 

Стојан 

Живковић 

Столе“ 

Трњане 

ОШ“Вук 

Караџић“ 

Житковац 

ОШ“ 

Десанка 

Максимови

ћ“ Катун 

ОШ“ 

Свети Сава“ 

Суботинац 

ОШ“Јован 

Јовановић 

Змај“ 

Алексиначк

и Рудник 

ОШ за 

ученике са 

сметњама у 

развоју“См

ех и суза“ 

Алексинац 

ОМШ“Влад

и-мир 

Ђорђевић“ 

Алексинац 

Алексиначк

а гимназија 

Алексинац 

Техничка 

школа 

„Прота 

Стеван 

Димитријеви

ћ“ 

Алексинац 

Пољопривре

-дна             

школа 

„Шуматовац

“ Алексинац 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редован 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани 

број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

30 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 

Планиране Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 



мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране 

мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрован

их субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора које би, у садејству са вршењем корективних и 

репресивних овлашћења,  требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 

субјекта. 

Прикупљање информација и провера истих на терену; 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општина ГАЏИН ХАН 

Орган који врши надзор Општинска управа Гаџин Хан, просветни инспектор 

Адреса Милоша Обилића бб,  18240 Гаџин Хан 

Број редовних надзора 2 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор 

Предшколска Установа 

„Прва радост“ Гаџин Хан 

Основна Школа 

„Витко и Света“ Гаџин Хан 

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број ванредних 

надзора у установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

8 У току радне/школске 

2018/19 године 

Облици надзора Теренски и канцеларијски 

Планиране мере и 

активности превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Службене саветодавне посете установама. 

Преузимање превентивних инспекцијских надзора 

усредсеђене на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере и 

активности за спречавање 

делатности 

нерегистрованих субјеката 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу 

међусобног обавештавања, размене података, пружање 

помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Стални административни расходи и издаци. 

 



 

Град/Општина ЖИТОРАЂА 

Орган који врши 

надзор 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса Ниш 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ“Прва радост“ 

Житорађа 

ОШ 

„Топлички 

хероји“ 

Житорађа 

Средња школа Житорађа 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

9 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности усвојству регистрованог 

и недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 



Град/Општина БЛАЦЕ 

Орган који врши 

надзор 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса Ниш 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ „Наша радост“ 

Блаце 

ОШ „Стојан 

Новаковић“  

Блаце 

Средња школа Блаце 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

9 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности у својству регистрованог 

и недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

 



Град/Општина РАЖАЊ 

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Ниш 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ"Лептирићи" ОШ"Иван Вушовић'' ОШ"ВукКараџић'' 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

6 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности у својству регистрованог 

и недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

 



 

Град/Општина МЕРОШИНА 

Орган који врши 

надзор 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса Ниш 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ"Полетарац" ОШ ''Јастребачки партизани'' 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

7 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности усвојству регистрованог 

и недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 



Град/Општина БАБУШНИЦА 

Орган који врши 

надзор 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

Адреса Ниш 

Број редовних 

надзора 
8 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ ''Дечја 

радост'' 

ОШ ''Деспот 

Стефан 

Лазаревић'' 

ОШ '' 

Добринка 

Богдановић'' 

ОШ ''Братство'' 

ОШ ''Младост'' 
ОШ ''Светозар 

Марковић'' 
Гимназија  

Техничка 

школа 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

8 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности усвојству регистрованог 

и недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

 



 

Град/Општина БЕЛА ПАЛАНКА 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Бела Паланка, просветни инспектор 

Адреса Бела Паланка 

Број редовних 

надзора 
4 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ ''Драгица Лаловић'' 

 

ОШ ''Љупче Шпанац'' 

 

ОШ '' Јован Аранђеловић'' 

Гимназија ''Никета 

Ремезијански'' 

 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

8 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности у својству регистрованог 

и недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 



 

 

Град/Општина СВРЉИГ 

Орган који врши 

надзор 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

Адреса Ниш 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ ''Полетарац'' 
ОШ ''Добрила 

Стамболић'' 

Средња стручна 

школа 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

6 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности у својству регистрованог 

и недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 



 

Град/Општина ДОЉЕВАЦ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Дољевац, општински инспектор 

Адреса Николе Тесле 121. 

 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколска установа "ЛАНЕ" 

 
Основна школа "Вук Караџић" 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

8 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности усвојству регистрованог 

и недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 



Град/Општина ДИМИТРОВГРАД 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Димитровград, просветни инспектор 

Адреса Димитровград, Балканска 2 

Број редовних 

надзора 
12 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколска 

установа  “8. 

септембар” у 

Димитровград 

 

Основна школа 

“Христо Ботев” у 

Димитровграду 

 

Гимназија “Св. 

Кирило и Методије” 

у Димитровграду 

 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

9 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и недостатака 

обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 



 

Град/Општина КУРШУМЛИЈА 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Куршумлија, просветни инспектор 

Адреса Ниш 

Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколска 

установа "Сунце" 

 

Основна школа 

"Милоје Закић" 

 

Основна школа 

"Дринка Павловић" 

Економска школа 

Куршумлија 

 

Гимназија ''Радош 

Јовановић Сеља'' 
 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

10 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности у својству регистрованог 

и недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 



 

 

Град/Општина ПИРОТ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Пирот, просветни инспектор 

Адреса Српских владара 82 

 

Број редовних 

надзора 
12 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

 

ПУ „Чика Јова Змај“ 

 

 ОШ „8. 

септембар“ 

  

 

  

ОШ „Вук Караџић“ 

ОШ „Свети Сава“ 
ОШ „Душан 

Радовић“ 
ШОСО „Младост“ 

 ОМШ „Др 

Драгутин Гостушки“ 

 

Техничка школа Економска школа 

Средња стручна 

школа 
Гимназија 

Млекарска школа са 

домом ученика 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

35 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности у својству регистрованог 



субјекта и недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина ПРОКУПЉЕ 

Орган који 

врши надзор 
Општинска управа прокупље, просветни инспектор 

Адреса Никодија Стојановића Татка бр. 2 

Број редовних 

надзора 
14 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколск

а установа 

„Невен“ 

Основна 

школа 

"Ратко 

Павловић 

Ћићко" 

 

 

Основна 

школа 

"Никодије 

Стојанови

ћ Татко" 

Основна школа 

"9.октобар" 

 

 

 

Основна 

школа 

"Милић 

Ракић 

Мирко" 

Основна 

школа 

"Светислав 

Мирковић 

Ненад"  

Мала Плана 

Основна 

школа "Вук 

Караџић" 

Житни 

Поток 

 

Основна 

школа 

"Свети 

Сава" 

Основна 

музичка школа 

"Корнелије 

Станковић“ 

Основна 

школа за 

образовањ

е одраслих 

Гимназија 

 

 

 

Медицинск

а школа 

„Др Алекса 

Савић“ 

Техничка 

школа 

„15.мај“ 

Пољопривредн

а школа 

„Радош 

Јовановић 

Сеља“ 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

40 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 



Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистровани

х субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина НИШ/ МЕДИЈАНА 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Медијана, просветни инспектор 

Адреса Николе Пашића бр. 24 

Број редовних 

надзора 
11 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Стефан 

Немања“ 

Ниш 

ОШ „Иво 

Андрић“  Ниш 

ОШ „Вожд 

Карађорђе“ 

Ниш 

ОШ „Сретен 

Маладеновић Мика“ 

Ниш 

ШОСО „!4. 

октобар“ 

Ниш 

ОШ „Душан 

Тасковић 

Срећко“ Сићево 

ОШ Стеван 

Синђелић“ 

Каменица 

ОШ „Иван Горан 

Ковачић“ Нишка 

Бања 

ТШ „12. 

фебруар“ 

Ниш 

ЕТШ „Никола 

Тесла“ Ниш 

ГТШ 

„Неимар“ 

Ниш 

 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Медијана, просветни инспектор 

Адреса Николе Пашића бр. 24 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

ОШ 

„Бубањски 

хероји“ Ниш 

ОШ 

„Душан 

Радовић“  

Ниш 

ОШ 

„Десанка 

Максимовић

“  

Чокот 

ОШ 

„Бранисла 

Нушић“ 

Доња 

Трнава 

ОШ „Први мај“ 

Трупале  



надзор 
ОШ Милан 

Ракић“ 

Медошевац 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

Ниш 

ОШ 

„Учитељ 

Таса“ Ниш  

ОШ 

„Ратко 

Вукићевић

“ Ниш 

Трговинска 

школа Ниш 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Медијана, просветни инспектор 

Адреса Николе Пашића бр. 24 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Његош“ 

Ниш 

ОШ „Радоје 

Домановић“  

Ниш 

ОШ „Вожд 

Карађорђе“ 

Ниш 

ОШ „Коле 

Рашић“ 

Ниш 

ОШ 

„Доситеј 

Обрадовић“ 

Ниш 

ОШ „Краљ 

Петар I“ Ниш 

ОШ 

„Бранко 

Миљковић“ 

Ниш 

ОШ 

Мирослав 

Антић“ 

Ниш 

   ОШ 

„Бранко 

Радичевић“ 

Габровац 

ОШ 

„Карађорђе

“ Горњи 

Матејевац 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Медијана, просветни инспектор 

Адреса Николе Пашића бр. 24 

Број редовних 

надзора 
11 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

 

ОШ „Чегар“ 

Ниш 

ОШ 

Свети 

Сава“ 

Ниш 

ОШ „Лела 

Поповић“ 

Миљковац 

ОШ „Цар 

Константи

н“ Ниш 

Специјална 

школа са 

домом ученика 

„Бубањ“ Ниш 

ЕТШ „ Мија 

Станимиров

ић“ Ниш 

Гимназија 

„Светозар 

Марковић

“ Ниш 

Прехрамбен

о-хемијска 

школа Ниш 

Музичка 

школа 

Ниш 

Средња 

школа 

„Прокоп

овић 

Ниш 

ПУ  

Пче

лиц

а 

Ни

ш 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

90 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора Теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 



установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистровани

х субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Адекватне плате са додатком за теренски рад и услове рада; редовна 

едукација (састанци, семинари, саветовања); опрема за рад (рачунари, 

штампачи, скенери); стални административни расходи и издаци; остали 

расходи и издаци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

  



Град/Општина  ЈАГОДИНА  

Орган који врши 

надзор  

Општинска управа јагодина, просветни инспектор 

Адреса  Градска управа Јагодина, Краља Петра I број 6  

Број редовних 

надзора  

20  

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор  

ПУ  

“Пионир“,ул.Ву 
ка Краџића 4  

Јагодина 

ППУ“KIDS  

CLUB“,ул.Чочетова  

3М,Јагодина  

ОШ“Бошко  

Ђуричић“,ул.Милан а 
Мијалковића бр.15,  

Јагодина  

ОШ“17.Октобар“ 

,ул.Теслина 1,  

Јагодина, 

ОШ“Рада 
Миљковић“,ул. 

Кнеза Лазара  

б.б.  

Јагодина 

ОШ“Милана  

Мијалковић“,ул.М 

илунке Савић  
1,Јагодина 

ОШ“Радислав  

Никчевић“,ул.Мајур  

б.б. код  

Јагодине,незнатан  

ОШ“Вука  

Караџић“,ул  

Глоговац б.б. код 

Јагодине  

ОШ“Љубиша  

Урошевић“,ул. 

Цара Душана  

146,  

Рибаре код  

Јагодине  

ОШ“Јоца  

Милосављевић“,Б 
агрдан б.б. код  

Јагодине  

ОМШ“Владимир  

Ђорђевић“ ул.Бошка 

Бухе бр.4,Јагодина  

СМШ“Милутин  

Миланковић“,ул  

Зеленгора  

б.б.,Јагодина  

ЕТШ“Славка  

Ђурђевић“,ул.К 
негиње  

Милице б.б.  

Јагодина 

Прва техничка 

школа,ул.Кнегиње  
Милице  

бр.10,Јагодина 

ЕГШ“Никола  

Тесла“,ул.Багрданск а 

бр.7,Јагодина 

Школа са домом 
11.МАЈ,ул.Славк 

е Ђурђевић бр.8  

ОШ“Бранко  

Радичевић“,Бу 

нар б.б.,код  
Јагодине 

ОШ“Горан  

Остојић“,ул.Зелен 

гора  
б.б.,Јагодина 

Гимназија“Светозар  

Марковић“ 

ул.С.П.Крцуна  
1,Јагодина 

Приватна Основна  

школа ''Црњански''  

Период у коме ће се вршити редовни 
надзор  

  У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

28  У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора  Теренски,канцеларијски  



Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања  

Спречавање  настанка  незаконитости  путем  информисања  установа 
 и странака.  

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 
одређена права у установи.  
Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом установа, као и 

процена ризика.  
Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских надзора 

усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних последица.  

Планиране мере и 

активности за  

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, професионалан и 

етички приступ, као и понашање и опхођење инспектора би  

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта  

у садејству са вршењем корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до 
јасног увиђања предности обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта.  
Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, размене 

података, пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски 

надзор.  

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана  

 Инспекцијски додатак,плате  

  

 Град/Општина  

 

 

СВИЛАЈНАЦ  

Орган који врши 

надзор  

Општинска управа Свилајнац, просветни инспектор 

Адреса  Светог Саве 102, 35210 Свилајнац  

Број редовних 

надзора  

7  

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор  

Предшколска установа 
"Дечја  

радост" Свилајнац  

Радничка број:1.       

35210 Свилајнац  

 

ОШ "Стеван  

Синђелић" Војска  

35208 Војска  

 

ОШ „Вожд   

Карађорђе“  

Кушиљево  

35226    

Кушиљево  

 

ОШ "Бранко  

Радичевић"  

Седларе  

35211 Седларе  

 

Средња школа  

"Свилајнац"  

Улица Браће  

Југовића 10           

35210 Свилајнац       

 

Пољопривредноветеринарска  

школа са домом ученика  
"Свилајнац"           

  

Краља Петра Првог  

64.                    

35210 Свилајнац  

 

OШ "Јован  

Јовановић Змај"  

Свилајнац 
Алеја Зорана 

Ђинђића бр.6.   
35210 Свилајнац  

 

  

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор  

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

Очекивани број 

надзора  
Период  



у установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

30  У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора  Теренски, канцеларијски  

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања  

Ради остваривања циља инспекцијског надзора, Просветни инспектор ће 

превентивно деловати.Да би се подстакла правилност, исправност, уредност, 
безбедност и редовност у испуњавању обавеза Просветни инспектор ће предузети 

следеће: 
1) упозоравање надзираног субјекта о његовим обавезама из закона и других 

прописа, као и о прописаним радњама и мерама управљеним према надзираном 

субјекту и санкцијама за поступања супротна тим обавезама; 2) указивање надзираном 
субјекту на могућност наступања штетних последица његовог пословања или 

поступања; 

3) налагање надзираном субјекту предузимања или уздржавања од одређених 

радњи ради отклањања узрока вероватних штетних последица, као и одговарајућих 
мера предострожности у циљу спречавања настанка могућих штетних последица; 

4) друге превентивне мере којима се постиже превентивна улога инспекцијског 
надзора (предлози, иницијативе, помагање и подстицање на законито поступање, 
одвраћање од незаконитог поступања и др). 

Поред ових непосредно превентивних мера, Просветни инспектор ће 
предузети и корективне и репресивне инспекцијске мере које имају посредну 

превентивну сврху, у погледу законитости и безбедности будућег пословања, 
поступања и понашања и спречавања будућих неодређених, али одредивих повреда и 

угрожавања заштићених добара. 
Превентивно деловање Просветног инспектора  ће се остваривати јавношћу 

рада и правовременим информисање јавности а нарочито: 
1) Објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних 

листа, обавештавањем јавности о променама прописа и правима и обавезама за 

надзиране субјекте који из њих произлазе; 

 2) Пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које 

остварује одређена права у надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом, 
укључујући и издавање аката о примени прописа и службене саветодавне посете;  

3) Предузимањем превентивних инспекцијских надзора и других активности 
усмерених ка подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања и 
поступања и спречавању настанка штетних последица по законом и другим прописом 

заштићена добра, права и интересе, нарочито када се 

утврди да постоје рани знаци вероватноће њиховог настанка; 

4) Службеним саветодавним посетама; 

5) Постављањем информација на званичан Веб сајт инспекције; 

6) Предузимањем других активности превентивног деловања инспекције 

усмерених ка подстицању, промоцији и подржавању законитости и безбедности 

пословања и поступања и спречавању настанка штетних последица по законом и 

другим прописом заштићена добра, права и интересе, нарочито када се утврди да 

постоје рани знаци вероватноће њиховог настанка. 



Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта  

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, професионалан и 
етички приступ, као и понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 
обављања делатности у својству регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својству нерегистрованог субјекта. 
Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, размене 

података, пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски 

надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана  

Сва средства према законским прописима припадају једном инспектору, да би 

могао поступати у складу са дужностима , овлашћењима и обавезама 
(нпр. Канцеларија (опремљена свим неопходним материјално-техничкиом условима, 

уређајима, опремом, канцеларијским материјалом, прибором, компјутером са скенером 

и штампачем, службени аутомобил, службена торба, одговарајућа униформа и обућа за 

летњи и зимски период и др.) 

  

  Град/Општина  РЕКОВАЦ  

Орган који врши надзор  Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни инспектор 

Адреса  Саве Ковачевића 7,  34000 Крагујевац 

Број редовних надзора  4  

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор  

ОШ “Светозар  

Марковић“  

Рековац низак  

ОШ “Душан  

Поповић“  

Белушић средњи  

ПУ „Милоје  

Милојевић“  

Рековац низак  

Пољопривредно 
ветеринарска  

школа са домом 
ученика  

Рековац Низак  

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор  
У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора  
Период  

10  У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора  Теренски, канцеларијски  

Планиране мере и 

активности  
превентивног деловања  

Просветни инспектор вршиће сталне консултације  са директорима 

Установа,упућиваће их на правилно попуњавање Контролних листа ,давати им 

стручна упутства и саветодавну помоћ у примени позитивних законских 

прописа, како би превентивно утицали и спречили евентуално кршење прописа 

и закона.  

Планиране мере и 

активности за 

спречавање делатности 

нерегистрованих 

субјекта  

Упућиваће образовно-васпитне установе на правилну примену прописа из 

облати верификације и регистрације, начин спровођења поступака у погледу 

оснивања,почетка рада и обављања делатности установе на основу Закона о 

основама система образовања и васпитања (од члана 30-35 ).  

Потребна средства за 

остваривање плана  
  

  

 



 

 

Град/Општина  ПАРАЋИН  

Орган који врши надзор  Општинска управа Параћин, просветни инспектор 

Адреса  Томе Живановића 10, 35 250 Параћин  

Број редовних надзора  14  

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор  

ОШ ,,Стеван  

Јаковљевић''  

Параћин 

низак  

ОШ               ,,  

Момчило  

Поповић- 

Озрен''  

Параћин 

незнатан  

ОШ „ Радоје  

Домановић''  

Параћин средњи  

ОШ „Вук  

Караџић“  

Поточац 

низак  

ОШ ,, Бранко  

Крсмановић''  

Д. Мутница 

низак  

ОШ,, Бранко  

Радичевић''  

Поповац 

низак  

ОШ ,, Бранко  

Крсмановић''  

Сикирица 

низак  

ОШ „Ђура  

Јакшић“  

Параћин низак  

ПУ „Бамби“  

Параћин 

низак  

ОМШ          ,,  

Миленко  

Живковић''  

Параћин низак  

Гимназија  

Параћин 

низак  

Економско – 

трговинска 
школа  

Параћин низак  

Машинско – 

електротехничка 
школа  

Параћин низак  

Технолошка 

школа 
Параћин  
Низак  

  

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор  
У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора  
Период  

30 - 40  У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора  Теренски, канцеларијски  

Планиране мере и 

активности  
превентивног деловања  

Остварује се  јавношћу рада и то :  

Објављивањем прописа,  

Планова инспекцијског надзора и контролних листа  

Обавештавањем јавности о променама прописа  

Издавање аката о примени прописа  

И службене саветодавне посете  

Предузимање превентивних инспекцијских надзора и др.активности усмерених ка 
подстицању и подржавању законитости  

Информације о сазнањима инспекције о озбиљном ризику по живот  

Инспекција о службеној саветодавној посети сачињава службену белешку и уносе 

битне чињенице и околности посете  
Допис са препорукама има правну природу о примени аката о примени прописа 

Ако је уочен пропуст, недостатак или неправилност такве природе да је неопходно 
да се, сагласно делокругу инспекције предузму хитне мере ради спречавања или 

отклањања непосредне опасности по живот, права и интересе ученика, запослених, 
несметан рад органа, безбедност, као и када се процени висок и  критичан ризик, 

инспекција покреће и води поступак ванредног инспекцијског надзора, са 
овлашћењима и дужностима у складу са законом, о чему без одлагања обавештава 

надзираног субјекта  
Инспектор записником налаже одговарајуће  мере, решењем изриче одговарајуће 

превентивне мере ако је то потребно  



Планиране мере и 

активности за 

спречавање делатности 

нерегистрованих  

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, професионалан и 

етички приступ, као и понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности у својству  

субјекта  регистрованог и недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 
субјекта.  

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 

размене података, пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор.  

Потребна средства за 

остваривање плана  

Сва средства која припадају по законским прописима једном инспектору , да би 
поступао у складу са дужностима , овлашћењима и обавезама  

нпр. Канцеларија (опремљена материјално техничкиом условима-, компјутер са 
скенером и штампачем), службени ауто, службена торба, одговарајућа униформа и 
обућа за летњи и зимски период и др.  

  

  

  Град/Општина  ЋУПРИЈА  

Орган који врши надзор  Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни инспектор 

Адреса  Саве Ковачевића 7,  34000 Крагујевац  

Број редовних надзора  9  

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор  

ПУ „Дечја 

радост“ низак  

Школа за 

музичке 

таленте 

средњи  

ОШ „Вук  

Караџић“ низак  

ОШ „13.  

октобар“ низак  

ОШ „Ђура  

Јакшић“ 

Низак  

Техничка 

школа  
Ћуприја 

низак  

Гимназија  

Ћуприја 

низак  

Медицинска 

школа  
Ћуприја 

низак  

ШОМО „Душан  

Сковран“  

Ћуприја 

Низак  

  

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор  У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора  
Период  

30  У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора  Теренски, канцеларијски  

Планиране мере и 

активности 

превентивног деловања  

Планиране мере превентивног деловања су одржавање састанака и обављање 
разговора са директорима установа и представницима локалне самоуправе.  

  

Планиране мере и 

активности за 

спречавање делатности 

нерегистрованих 

субјекта  

За спречавање делатности нерегистрованих субјеката планирано је праћење 

стања и деловање по сазнању и добијању информација (вршење инспекцијских 
надзора, обавештавање других државних органа...).  

  

Потребна средства за 

остваривање плана  

Потребна средства за остваривање плана су: обезбеђивање превоза, интернет, 

рачунари, скенер.  
  

  



  

 Град/Општина  ДЕСПОТОВАЦ  

Орган који врши 

надзор  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни инспектор 

Адреса  Саве Ковачевића 7, 34 000 Крагујевац  

Број редовних надзора  7  

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће  
се вршити редовни 

надзор  

ОШ  „Деспот  

Стеван 

Високи“ у 

Деспотовцу 

низак  

ОШ „Вук  

Караџић“ у  

Ресавици 

низак  

ОШ „Ђура  

Јакшић“ у  

Плажану 

средњи  

ОШ „Стеван  

Немања“ у  

Стењевцу 

низак  

ОШ „Стеван  

Синђелић“ у  

Великом  

Поповићу  

Средњи  

ПУ „Рада  

Миљковић“ 

низак  

Техничка 

школа  
Деспотовац 

Низак  

      

Период у коме ће се 
вршити редовни  

надзор  
У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора  
Период  

15  У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора  Теренски, канцеларијски  

Планиране  мере  и  

активности 

превентивног деловања  

Планиране мере превентивног деловања су одржавање састанака и обављање 

разговора са директорима установа и представницима локалне самоуправе.  

Планиране мере и 

активности за  
спречавање делатности 

нерегистрованих 

субјекта  

За спречавање делатности нерегистрованих субјеката планирано је праћење 
стања и деловање по сазнању и добијању информација (вршење инспекцијских 

надзора, обавештавање других државних органа...).  
  

Потребна средства за 

остваривање плана  

Потребна средства за остваривање плана су: обезбеђивање превоза, интернет, 
рачунари, скенер.  

  

  

  

Град/Општина  АРАНЂЕЛОВАЦ  

Орган који врши 

надзор  

Општинска управа Аранђеловац, просветни инспектор 

Адреса  Венац слободе бр.10  

Број редовних 

надзора  

16  

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

ОШ“Милан  

Илић Чича“ 

низак  

ОШ“Илија  

Гарашанин“ 

низак  

ОШ“Светолик  

Ранковић“ 

низак  

ОШ“Милош  

Обреновић“ 

низак  

ОШ“Свети 

Сава“ низак  



надзор  

ОШ“Душан  

Радоњић“ 

Бања низак  

ОШ“Први 
српски  

устанак“  

Орашац 

низак  

ОШ“Вук  

Караџић“  

Стојник низак  

ОШ“Славко  

Поповић“  

Даросава 

низак  

ОШ“Веља  

Герасимовић“  

Венчани низак  

ОШ“Љубомир  

Ненадовић“  

Раниловић 

низак  

Гимназија  

„Милош  

Савковић“ 

низак  

Економско 
угоститељска 

школе  

„Слободан  

Минић“ низак  

Техничка 
школа  

„Милета  

Николић“ 

низак  

ОМШ“Петар  

Илић“  

Низак  

ДУ“Дуга“ Низак  

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор  

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора  
Период  

20  У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора  Теренски-канцеларијски  

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања  

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и странака.  
Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 

одређена права у установи.  
Службене саветодавне посете установама.  

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом установа, као 

и процена ризика.  
Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских надзора 

усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних последица.  

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта  

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, професионалан и 
етички приступ, као и понашање и опхођење инспектора би у садејству са 

вршењем корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног 
увиђања предности обављања делатности у својству регистрованог и недостатака 

обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта.  
Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 

размене података, пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор.  

Потребна средства за 

остваривање плана  

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе.  

Опрема за рад.   

Стални административни расходи и издаци.  

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције.  

Као просветни инспектор који обављам поверене послове, објашњавам да радим у 

одељењу са још 10 инспектора који обављају како поверене тако и изборне 

послове из надлежности локалне самоуправе. За теренски рад сви напред наведени 

инспектори користе 1 (један) аутомобил стар више од 20  

 година који се често квари, па то представља тешкоћу у месечном планирању рада 

просветног инспектора општине Аранђеловац.  

  

 

 



 

Град/Општина  КРАГУЈЕВАЦ  

Орган који врши 

надзор  

Градска управа Крагујевац, просветни инспектор 

Адреса  Цара Лазара 15 ,  34 000 Крагујевац  

Број редовних надзора  44  

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ПУ „Нада 

Наумовић“ 
Саве 

Ковачевића 

бр.30, 

ПУ 

„Ђурђевдан“, 

Кнеза 

Милоша бр.21, 

 

ОШ “Вук 

Стефановић 
Караџић” 

Чегарска бр. 
3 

ОШ “21 

октобар”, 
Милована 

Глишића бр. 
13 

ШОСО 

“Вукашин 

Марковић”,Јан 
ка 

Веселиновића бб, 

ОШ “Драгиша 

Михајловић”, 

Р.Мићовића бб, 

ОШ “Драгиша 

Луковић 

Шпанац” 9. 

маја 110б, 

 

ОШ “Доситеј 

Обрадовић” 

Партизанских 
курира, 

 

ОШ “19 

октобар” 
Др Драгише 

Мишовића бб, 
Маршић, 

 

ОШ “Ђура 

Јакшић” 

Кајмакчаланск 
а бр.53, 

 

ОШ 

“Живадинка 

Дивац” 
Краља 

Милутина бб, 

ОШ “Прота 

Стеван 

Поповић” 

Чумић, 

ОШ “Јован 

Поповић” 

Краља 

Милана 

Обреновића 

IV бр. 14, 

ОШ “Јулијана 

Ћатић” Жике 
Пинтера бр. 44. 

Страгари, 

ОШ “Милоје 

Симовић” 

Драгобраћа, 

ОШ “Милутин 
и Драгиња 

Тодоровић” 

Саве 

Немањића бр. 
2, 

 

ОШ “Мома 

Станојловић” 

Кнеза 

Михаила бр.40, 
 

ОШ “Наталија 
Нана 

Недељковић” 

Грошница, 

 

ОШ “Станислав 

Сремчевић” 

Лазе 

Маринковића 

бр.54 

ОШ “Мирко 

Јовановић”, 

Незнаног 

јунака бр. 8, 

 

ОШ “Трећи 
крагујевачки 

батаљон”Јесе 
њинова бр. 

17 

Школа 

са домом 
за 

ученике 
оштећеног 

слуха, 
Старине 

Новака бр. 

33 

Прва 
крагујевачка 

гиманзија, 
Даничићева 

бр.1 

 

Друга 

крагујевачка 

гимназија, 

Ђуре Пуцара 

Старог бр.2 

Економска 
школа, Радоја 

Домановића 
бр. 6 

 



 
Медицинска 

школа са 

домом 
ученика 

“Сестре 

Нинковић”, 

Радоја 

Домановића 

бр.2, 

 

Прва 

техничка 
школа, Радоја 

Домановића 

бр.8, 

 

 
Средња 

техничка школа, 

Косовска бр.8, 

ТУШ “Тоза 

Драговић”, 

Саве 

Ковачевића бр. 

25 

Музичка 

школа “др 
Милоје 

Милојевић”, 

Кнеза Милоша 

бр. 
5 

Средња 

школа  „ 

Доситеј 

Обрадовић,, 

Косовска бр.4 
 

Средња 

школа 

,, Свети 

Архангел,, 

Ђуре Пуцара 

Старог бр.2 

 

Средња школа 

„ИТ гимназија“ 

Краља 

Александра I 
Карађорђевића 

бр. 23 

ПУ 

,,Другарство,, 

Шумадијска 

бр.11 

ПУ ,, Вини 

ПУ,, Мирка 

Јовановића 

бр.37 
 

ПУ ,, Петар 

Пан,, 

Илинденска 

бр.103 
 

ПУ ,, Шумска 
бајка ,, Др 

Илије 
Коловића бр.47 

 

ПУ ,, Чили и 

Вили, Танаска 

Рајића бр. 32 

ПУ „Шумска 

вила“, 
Интернациона 

лних бригада 

бр.86 

 

 

ПУ 

„Авиончић“, 

Краља Петра I 

бр.8/3 

ПУ „Бели 

Анђео“ 

ПУ „Врабац“ 

Краља Петра I 
бр.23 

 

ОШ „Радоје 

Домановић“ 

Светозара 

Марковића бр. 

13 

 

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор  
У току радне/школске 2018/19 године 

  

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора  
Период  

150  У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора  Теренски, канцеларијски  

Планиране мере и 

активности 

превентивног деловања  

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 
странака.  

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 
остварује одређена права у установи.  

Службене саветодавне посете установама.  

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 
установа, као и процена ризика.  

  



Планиране мере и 

активности за 

спречавање делатности 

нерегистрованих 

субјекта  

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 
професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење инспектора би у 

садејству са вршењем корективних и репресивних овлашћења требало да 
доведе до јасног увиђања предности обављања делатности у својству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 
субјекта.  

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 
размене података, пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор.  
 

Потребна средства за 

остваривање плана  

Увећане плате,   

Доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе.  

Опрема за рад.   

Стални административни расходи и издаци.  

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције.  

    

 

Град/Општина  ЛАПОВО  

Орган који врши 

надзор  

Општинска управа Лапово, просветни инспектор 

Адреса  Његошева 18, 34220 Лапово  

Број редовних надзора  3  

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор  

Установа за децу 

предшколског узраста „Наша  
младост“ незнатан  

Основна школа „Светозар  

Марковић“ низак  

Средња школа 

Низак  

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор  У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора  
Период  

6  У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора  Теренски, канцеларијски  

Планиране мере и 

активности 

превентивног деловања  

Саветодавне посете установама у циљу информисања о новинама у Закону и 
подзаконским актима.  
Пружање стручне и саветодавне подршке странкама.  

Сарадња са другим органима у циљу међусобног обавештавања, размене 

података, пружањепомоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор.  

Планиране мере и 

активности за 

спречавање делатности 

нерегистрованих 

субјекта  

Нема нерегистрованих субјеката из надлежности просветне инспекције у 

општини Лапово.  

Потребна средства за 

остваривање плана  
Обезбеђује их општина Лапово.  

    

 



 

Град/Општина  ТОПОЛА  

Орган који врши надзор  Општинска управа Топола, просветни инспектор 

Адреса  Булевар Краља Александра I бр. 9  

Број решења  112-93/2016-05  

Број редовних надзора  7  

 Преглед надзираних  

субјеката у којима ће  

се вршити редован   

надзор  

 Предшколска  

 установа      

,,Софија  Ристић”  

  Топола   

низак            

Основна школа  

,,Живко Томић”  

Доња Шаторња 

низак  

Основна школа  

,,Милутин  

   Јеленић”   

Горња Трнава 

низак  

Основна школа  

 ,,Сестре  

   Радовић”   

Белосавци низак  

 Основна школа  

,,Милан  Благојевић”  

  Наталинци 

низак  

Основна школа  

,,Карађорђе”  

Топола*  

Средња школа  

,,Краљ Петар I”  

 Топола низак  

  

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор   

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани број надзора  Период  

                       7  У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора  теренски, канцеларијски  

Планиране мере и 
активности  

превентивног деловања  

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и странака. 
Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 

одређена права у установи.  
Службене саветодавне посете установама.  

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа,као и процена ризика.  
Предузимање превентивних инспекцијских надзора,тј. инспекцијских надзора 

усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних последица у раду 

установа.  

Планиране мере и 

активности за 
спречавање делатности 

нерегистрованих  
субјекта  

  

Саветодавно и едукативно деловање према легалним      

субјектима,професионалан и етички приступ,као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних овлашћења 
требало да доведе до јасног увиђања предности обављања делатности у својству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 
субјекта.  

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања,размене података, пружање помоћи и заједничке мере и радње од 

значаја за инспекцијски надзор.  

Потребна средства за  Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе.  

остваривање плана  

  

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци.  

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције.  



Град/Општина  БАТОЧИНА  

Орган који врши 

надзор  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни инспектор 

Адреса  Саве Ковачевића 7, 34 000 Крагујевац  

Број редовних надзора  3  

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор  

ПУ „Полетарац“ 

у Баточини 

низак  

ОШ „Свети Сава“ у  

Баточини 

низак  

Средња школа „Никола Тесла“ у  

Баточини Низак  

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор  У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора  
Период  

10  У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора  Теренски, канцеларијски  

Планиране мере и 

активности 

превентивног деловања  

Планиране мере превентивног деловања су одржавање састанака и 

обављање разговора са директорима установа и представницима локалне 
самоуправе.  

  

Планиране мере и 

активности за 

спречавање делатности 

нерегистрованих 

субјекта  

За спречавање делатности нерегистрованих субјеката планирано је праћење 
стања и деловање по сазнању и добијању информација (вршење инспекцијских 

надзора, обавештавање других државних органа...).  
  

Потребна средства за 

остваривање плана  

Потребна средства за остваривање плана су: обезбеђивање превоза, интернет, 
рачунари, скенер.  

  

 

   

  

Град/Општина  РАЧА  

Орган који врши 

надзор  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса  Саве Ковачевића 7, 34 000 Крагујевац  

Број редовних надзора  3  

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор  

ПУ „Наша радост“   

Рача низак  

ОШ „Карађорђе“ Рача 

низак  

Средња школа „Ђура Јакшић“   

Рача  

низак  

  

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор  У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

Очекивани број 

надзора  
Период  

10  У току радне/школске 2018/19 године 



самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Облици надзора  Теренски, канцеларијски  

Планиране мере и 

активности 

превентивног деловања  

Планиране мере превентивног деловања су одржавање састанака и 
обављање разговора са директорима установа и представницима локалне 

самоуправе.  
  

Планиране мере и 

активности за 

спречавање делатности 

нерегистрованих 

субјекта  

За спречавање делатности нерегистрованих субјеката планирано је праћење 

стања и деловање по сазнању и добијању информација (вршење 
инспекцијских надзора, обавештавање других државних органа...).  
  

Потребна средства за 

остваривање плана  

Потребна средства за остваривање плана су: обезбеђивање превоза, 
интернет, рачунари, скенер.  

  

  

    

Град/Општина  КНИЋ  

Орган који врши 

надзор  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, просветни 

инспектор 

Адреса  Саве Ковачевића 7, 34 000 Крагујевац  

Број редовних надзора  5  

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор  

ПУ 

„Цветић“  

Кнић низак  

ОШ „Вук  

Караџић“  

Кнић 

низак  

ОШ 

„Свети  

Сава“ 

Топоница 

низак  

ОШ „Рада  

Шубакић“ 

Гружа 

низак  

Средња 

школа  
Кнић 

низак  

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор  У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани 

број надзора  
Период  

15  У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора  Теренски, канцеларијски  

Планиране мере и 

активности 

превентивног деловања  

Планиране мере превентивног деловања су одржавање састанака и 
обављање разговора са директорима установа и представницима локалне 

самоуправе.  
  

Планиране мере и 

активности за 

спречавање делатности 

нерегистрованих 

субјекта  

За спречавање делатности нерегистрованих субјеката планирано је 
праћење стања и деловање по сазнању и добијању информација (вршење 

инспекцијских надзора, обавештавање других државних органа...).  
  

Потребна средства за 

остваривање плана  

Потребна средства за остваривање плана су: обезбеђивање превоза, 
интернет, рачунари, скенер.  

  

  



 

Град/Општина АДА/АДА 

Орган који врши 

надзор 
Локална самоуправа општине Ада, просветни инспектор 

Адреса  Трг ослобођења 1, 24430 Ада 

Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ „Чика 

Јова Змај“ 

Ада 

ОШ „Чех 

Карољ“ 

Ада 

ОШ 

„Новак 

Радонић“ 

Мол 

ШОМОВ 

„Барток 

Бела“ Ада 

Техничка 

школа  

Ада 

Техничка 

школа  

Ада 

   
 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и недостатака 

обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 



Град/Општина НОВИ САД 

Орган који 

врши надзор 
Градска управа за образовање 

Адреса Градска управа за образовање, Жарка Зрењанина 2 

Број редовних 

надзора 
15 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ОШ 

„Милош 

Црњански“ 

Нови Сад 

ОШ 

„Никола 

Тесла“ 

Нови Сад 

Гимназија 

„Светозар 

Марковић“ 

Нови Сад 

ПУ 

„Радосно 

детинство

“ Нови 

Сад 

Средња 

стручна 

школа у 

Новом Саду 

ОШ“Бранк

о 

Радичевић“ 

Нови Сад 

Школа за 

дизајн 

„Богдан 

Шупут“ 

Нови Сад 

ОШ „Јован 

Дучић“ 

Петроваради

н 

Гимназија 

„Живорад 

Јанковић“ 

Нови Сад 

ОШ 

„Свитац“  

ОШ 

„Светозар 

Марковић 

Тоза“ Нови 

Сад 

ОШ „Коста 

Трифковић

“ Нови Сад 

ОШ "Свети 

Кирило и 

Методије" 

Нови Сад 

Средња 

школа 

„MC 

Vision 

Academy“ 

Нови Сад 

ОШ 

„Тврђава“ 

Петроваради

н 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

15 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора Теренски, канцеларисјки 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистровани

х субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере 



и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе.  

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

Град/Општина НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Кнежевац 

Адреса Краља Петра I Карађорђевића 1, Нови Кнежевац 

Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ 

 „Срећно 

дете»  

Нови 

Кнежевац 

 

ОШ  

«Јован 

Јовановић 

Змај»  

Нови 

Кнежевац  

 

Основна 

музичка 

школа  

Нови 

Кежевац 

 

Гимназија 

Нови 

Кнежевац 

 

Средња 

школа 

«Доситеј 

Обрадовић» 

Нови 

Кнежевац 

 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

5 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивних овлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 



инспекције. 

 

 

Град/Општина ЗРЕЊАНИН 

Орган који врши 

надзор 
Градска управа Зрењанин 

Адреса Трг Слободе 10 

Број редовних надзора 13 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ „Бранко 

Радичевић” 

Чента 

 

ОШ  

„Доситеј 

Обрадовић” 

Зрењанин 

 

Техничка 

школа, 

Зрењанин 

 

ОШ  

„Серво 

Михаљ” 

Зрењанин 

 

ОШ  

„Братство 

јединство” 

Бело Блато 

 

ОШ „Стеван 

Книћанин” 

Книћанин 

 

ОШ  

„Вук 

Караџић” 

Зрењанин 

 

ПУ 

Зрењанин 

 

ОШ 

 „Др 

Александа

р 

Сабовљев” 

Ечка 

 

ОШ  

„Жарко 

Зрењанин” 

Зрењанин 

 

ОШ 

 „Јован Дучић” 

Клек 

 

Зрењанинска 

гимназија 

 

Приватни 

вртић 

„Пинокио

” 

Зрењанин 

  

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

20 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 



 

 

Град/Општина СЕЧАЊ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа СО Сечањ 

Адреса Општинска управа СО Сечањ ,Вожда Карађорђа 57 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ  

“Полетарац“ 

Сечањ 

 

ОШ  

„Алекса 

Шантић“ 

Сечањ 

 

СШ 

“Вук 

Караџић“ 

Сечањ 

 

ОШ  

„Иво Лола 

Рибар“ 

Сутјеска 

 

ОШ  

„Стеван 

Алексић „ 

Јаша Томић 

 

ОШ 

“Браћа 

Стефановић“ 

Неузина 

 

ОШ 

“Вељко 

Ђуричин“ 

Јарковац 

 

ОШ 

„Жарко 

Зрењанин“ 

Бока 

 

ОШ 

“ВУК 

Караџић“ 

Конак 

 

ОШ  

„Славко 

Родић“ 

Крајишник 

 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

8 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности у својству регистрованог 

и недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова инспекције. 



обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

Град/Општина ШИД 

Орган који 

врши надзор 
Локална самоуправа општине Ада 

Адреса Локална самоуправа општине Ада, Трг ослобођења 1, 24430 Ада 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколска 

установа 

„Јелица 

Станивукови

ћ Шиља“  

ОШ 

„Бранко 

Радичевић

“ Шид 

ОШ 

„Сремск

и фронт“  

Шид 

Техничка 

школа 

„Никола 

Тесла“  

Шид 

Гимназија 

„Сава 

Шумановић

“ Шид 

Основна 

музичка 

школа“ 

Филип 

Вишњић“ 

Шид 

ОШ 

„Јован 

Јовановић 

Змај“ 

ОШ 

„Филип 

Вишњић

“ 

Моровић 

ОШ „Сава 

Шумановић

“ Ердевик 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

Адашевци 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

17 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистровани

х субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 



субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке мере 

и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

Град/Општина ЖАБАЉ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Жабаљ 

Адреса Општина Жабаљ,Служба за општу управу и друштвене делатности 

Број редовних 

надзора 
6 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ 

,,Детињство“ 

Жабаљ 

 

ОШ  

,,Милош 

Црњански“ 

Жабаљ 

 

ОШ  

,,Јован 

Јовановић 

Змај“ 

Ђурђево 

 

ОШ  

,,Жарко 

Зрењанин“ 

Госпођинци 

 

ОШ 

,,Ђура 

Јакшић“  

Чуруг 

СШ 

,,22.октобар“ 

Жабаљ 

    

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

19 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и недостатака 

обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 



мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина СТАРА ПАЗОВА 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Стара Пазова 

Адреса Светосавска бр.11 

Број редовних 

надзора 
15 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ПУ 

''Полетарац'' 

Стара Пазова 

 

ПУ 

''Радост'' 

Нови 

Бановци 

 

OШ 

''Симеон 

Араницки '' 

Стара 

Пазова 

 

ОШ 

 ''Херој 

Јанко 

Чмелик'' 

Стара 

Пазова 

 

ОШ 

''23.октобар'' 

Голубинци 

 

ОШ  

''Бошко 

Палковљевић-

Пинки'' Стара 

Пазова 

 

Гимназија 

''Бранко  

Радичевић'' 

Стара 

Пазова 

 

ЕТШ 

''Вук 

Караџић'' 

Стара 

Пазова 

 

ШОСО 

''Антон 

Скала''  

Стара 

Пазова 

 

Техничка 

школа  

Стара 

Пазова 

 

ОШ 

''Никола 

Тесла''  

Нови Бановци 

 

ОШ 

''Растко 

Немањић-

Свети 

Сава'' Нова 

Пазова 

 

ОШ 

''Слободан 

Савковић'' 

Стари 

Бановци 

 

ОШ 

''Вера 

Мишчевић'' 

Белегиш 

 

ОШ ''Милан 

Хаџић'' 

Војка 

 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

30 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 



Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора да би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања делатности 

у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад, превоз инспекције 

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

Град/Општина АПАТИН 

Орган који 

врши надзор 
Општинска управа Апатин 

Адреса Српских владара 29 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ  

"Жарко 

Зрењанин

" Апатин 

 

ОШ                  

"Иван Горан 

Ковачић"  

Сонта 

 

ОШ 

"Младост"  

Пригревиц

а 

 

ОШ      

"Киш 

Ференц"  

Свилојево 

 

ОШ   

   "Јожеф 

Атила"  

Купусина 

 

Гимназија 

"Никола 

Тесла" 

Апатин 

Средња 

грађевинска и 

дрвопрерађивачк

а стручна школа 

Апатин 

Техничка 

школа са 

домом 

ученика 

Апатин 

ПУ 

"Пчелица

" Апатин 

ОШ за 

музичко 

образовањ

е "Стеван 

Христић" 

Апатин 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

25 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 



и активности 

превентивног 

деловања 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистровани

х субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере 

и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

Град/Општина ВРШАЦ 

Орган који 

врши надзор 
Општинска управа вршац 

Адреса Трг победе бр. 1. 

Број редовних 

надзора 
9 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ»Олг

а Петров 

Радишић

» Вршац 

МШ»Јосиф 

Маринковић

» Вршац 

ОШ»Жарко 

Зрењанин» 

Вршац 

ОШ»Бранк

о 

Радичевић» 

Уљма 

Хемијско-

медицинск

а школа у 

Вршцу 

ОШ «Вук 

Караџић» 

Вршац 

ПУ 

«Чаролија» 

Вршац 

ОШ»Младост

» Вршац 

ШЦ 

«Никола 

Тесла» 

Вршац 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

18 У току радне/школске 2018/19 године 



Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистровани

х субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере 

и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

Град/Општина ВРШАЦ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Вршац 

Адреса Трг победе бр. 1. 

Број редовних 

надзора 
9 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ»Јован 

Стерија 

Поповић» 

Вршац 

ОШ 

«Кориолан 

Добан» 

Куштиљ 

ОШ 

«Моша 

Пијаде» 

Гудурица 

ШОСО 

«Јелена 

Ваарјашки» 

Вршац 

Пољопривредна 

школа Вршац 

ОШ» Паја 

Јовановић» 

Вршац 

ОШ «Ђура 

Јакшић» 

Павлиш 

ОШ 

«Бранко 

Радичевић» 

Велико 

Средиште 

Гимназија 

«Борислав 

Петров 

Браца» 

Вршац 

 

     

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

Очекивани број 

надзора 
Период 

18 У току радне/школске 2018/19 године 



самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере 

и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општина БЕЛА ЦРКВА 

Орган који 

врши надзор 
Општинска управа Бела Црква 

Адреса Милетићева бр. 2, 26340 Бела Црква 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ 

„Анђелка 

Ђурић“  

Бела 

Црква 

 

 

ОШ  

„Доситеј 

Обрадовић

“ Бела 

Црква 

 

 

ОШ 

„Жарко 

Зрењанин“ 

Бела Црква 

 

 

ОШ 

„Марко 

Стојановић

“ Врачев 

Гај 

 

 

ОШ 

„Ђорђе 

Малетић“ 

Јасеново 

 

ОШ 

„Сава 

Мунћан“ 

Крушчица 

 

 

ОШ 

„Мара 

Јанковић“ 

Кусић 

 

 

ОШ 

„Михаил 

Садовеану

“ Гребенац 

 

 

Техничка 

школа 

„Сава 

Мунћан“  

Бела Црква 

 

 

Белоцркванск

а гмназија и 

економска 

школа 

Бела Црква 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

Очекиван

и број 
Период 



надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

надзора 

10 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

- спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака; 

- пружање стручне и саветодавне подршке установама (службене 

саветодавне посете установама) или лицу које остварује одређена 

права у установи; 

- праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, 

- процена ризика; 

- предузимање превентивних инспекцијских надзора. 

- предузимање других активности (службени саветодавни састанци 

...). 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистровани

х субјекта 

- саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ; 

- спровођење корективних инспекцијских управних мера према 

нерегистрованим субјектима – указивање на предности обављања 

делатности усвојству регистрованог субјекта. 

- сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничке 

активности од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

- плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспектора, 

- опрема за рад (рачунар, пратећа опрема, моб. телефон, служ. 

возило, ...), 

- стални административни расходи; 

- остали расходи потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општин

а 
БАЧКА ТОПОЛА  

Орган који 

врши надзор 
Општинска управа Бачка Топола 

Адреса Одељење за инспекцијске послове, самостални саветник - просветни 

инспектор ул. Маршала Тита 30, 24300 Бачка Топола 

Број 

редовних 

надзора 

14 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

ОСНОВНА 

ШКОЛА 

„ЧАКИ 

ЛАЈОШ“ 

ул. 

Светосавска 

бр. 9. 

БАЧКА 

ТОПОЛА 

ОСНОВНА 

ШКОЛА 

„НИКОЛА 

ТЕСЛА“ 

ул. 

Фрушкогорс

ка бр. 1. 

БАЧКА 

ТОПОЛА 

ОСНОВНА 

ШКОЛА „18. 

ОКТОБАР“ 

ул. Петефи 

Шандора бр. 

9. 

НОВО 

ОРАХОВО 

ОСНОВНА 

ШКОЛА 

„ВУК 

КАРАЏИЋ“ 

ул. М. Тита 

бр. 1. 

КРИВАЈА 

ОСНОВ

НА 

ШКОЛА 

„ДОЖА 

ЂЕРЂ“ 

Ул. М. 

Тита бр. 

29. 

ГУНАРО

Ш 

ШКОЛА ЗА ГИМНАЗИЈ ПРЕДШКОЛ ПРЕДШКОЛ  



ОСНОВНО 

МУЗИЧКО 

ОБРАЗОВА

ЊЕ 

ул. Главна 

бр. 84. 

БАЧКА 

ТОПОЛА 

А И 

ЕКОНОМС

КА ШКОЛА 

„ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИ

Ћ“ 

Трг др 

Зорана 

Ђинђића бр. 

12. 

БАЧКА 

ТОПОЛА 

СКА 

УСТАНОВА 

ЗА 

ДЕЦУ«БАМБ

И » 

Ул. Дунавска 

бр.8 

БАЧКА 

ТОПОЛА 

СКА 

УСТАНОВА-

ДЕЧЈИ 

ВРТИЋ 

„NAPSUGAR

“ 

ул. Танчић 

Михаља  бр. 

2. 

СТАРА 

МОРАВИЦА 

     

Период у 

коме ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани 

број 

ванредних 

надзора у 

установама 

на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у 

коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

60 

У току радне/школске 2018/19 године 

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране 

мере и 

активности 

за 

спречавање 

делатности 

нерегистрова

них субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 



инспекције. 

 

 

Град/Општин

а 
БЕЧЕЈ 

Орган који 

врши надзор 
Општинска управа БЕЧЕЈ 

Адреса Трг ослобођења 2 ,21220 Бечеј 

Број 

редовних 

надзора 

12 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

Предшколс

ка установа 

„Лабуд 

Пејовић“Бе

чеј 

Основна 

школа „Север 

Ђуркић“Бечеј 

Основна 

школа 

„Здравко 

Гложански“Б

ечеј 

Основна 

школа 

„Шаму 

Михаљ“Бе

чеј 

Основна 

школа  

„Шаму 

Михаљ“Ба

чко 

Петрово 

Село 

Основна 

школа 

„Петефи 

Шандор“Бе

чеј 

Оснона школа 

„Светозар 

Марковић“Ба

чко Градиште 

Школа за 

основно и 

средње 

образовање 

„Братство“Бе

чеј 

Школа за 

основно 

музичко  

образовањ

е „Петар 

Коњовић“ 

Бечеј 

Гимназија 

Бечеј  

Техничка 

школа 

Бечеј 

Економско-

трговинска 

школа Бечеј 

   

Период у 

коме ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани 

број 

ванредних 

надзора у 

установама 

на територији 

локалне 

самоуправе и 

период у 

коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

             10 

У току радне/школске 2018/19 године 

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 



надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране 

мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрова

них субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина ЖИТИШТЕ 

Орган који врши 

надзор 
                                   Општинска управа Житиште 

Адреса                                           Цара Душана бр.15 

Број редовних 

надзора 
4 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ“Свети 

Сава“ 

ОШ“Милош 

Црњански“ 

ОШ“Никола 

Тесла“ 

ПУ“Десанка 

Максимовић“ 
 

    

Житиште 

Српски 

Итебеј 
Бан.Карађорђево Житиште  

 Житиште Житиште   

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 



активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и недостатака 

обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Општина ИНЂИЈА 

Орган који врши 

надзор 
Општина Инђија 

Адреса Цара Душана 1 

Број редовних 

надзора 
13 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

Гимназиј

а у 

Инђији  

Техничка 

школа 

„Михајло 

Пупин“ у 

Инђији 

Средња 

школа „Др 

Ђорђе 

Натошевић

“ у Инђији 

Основна 

школа 

„Душан 

Јерковић“ у 

Инђији 

Основна 

школа 

„Петар 

Кочић“ у 

Инђији 

Основна 

школа 

„Јован 

Поповић

“ у 

Инђији 

Основна 

школа 

„Бранко 

Радичевић“ 

у Марадику 

Основна 

школа 

„Браћа 

Груловић“ 

у Бешки 

Основна 

школа „Ружа 

Ђурђевић 

Црна“ у 

Чортановци

ма 

Основна 

школа „22 

јул“ у 

Крчедину 

Основна 

школа 

„Слобод

ан Бајић 

Паја“ у 

Новом 

Сланкам

ену 

Основна 

школа „Др 

Ђорђе 

Натошевић

“ у Новом 

Сланкамен

у 

Предшколс

ка установа 

„Бошко 

Буха“ у 

Инђији 

  

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекива

ни број 

надзора 

Период 

35 У току радне/школске 2018/19 године е 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи.    

Службене саветодавне посете установама. 



Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивних овлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 

субјекта.                                                                            

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

Град/Општина КАЊИЖА 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Кањижа 

Адреса Главни трг. бр.1.  Кањижа   24420. 

Број редовних 

надзора 
8 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколска 

установа 

„Наши 

бисери“Кањижa 

Основна школа 

„Ј.Ј.Змај“Кањижа   

Основна школа 

„Карас 

Каролина“Хоргош  

Основна 

школа 

„Арањ 

Јанош“ 

Трешњевац 

Основна 

музичка 

школа 

Кањижа 

ПТСЦ 

„Беседеш 

Јожеф“Кањижа 

„CNESA“Образовно-

културна установа 

Кањижа 

Регионални 

центар за 

професионални 

развој запослених 

у образовању 

Кањижа 

  

     

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

15 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 



Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 

одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом установа, као 

и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских надзора 

усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, професионалан и 

етички приступ, као и понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 

размене података, пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

Град/Општина КИКИНДА 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Кикинда 

Адреса Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда 

Број редовних 

надзора 
12 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ  
„Жарко 

Зрењанин“, 
Кикинда 

ОШ 
„Фејеш 
Клара“ 

Kикинда 

ОШ 
„Свети 
Сава“ 

Кикинда 

ОШ  
„Васа 

Стајић“, 
Мокрин 

ОШ  
„Славко 
Родић“ 

Банатско 
Велико 

Село 

ОШ  
„Мора 

Карољ“ Сајан 

ОШ 
„Братство 
јединство“ 
Банатска 
Топола 

ОШ  
„6. октобар“ 

Кикинда 

 ОМШ 
„Слободан 
Малбашки“ 

Кикинда 

Економско
-

трговинска 
школа, 

Кикинда 

Техничка 
школа, 

Кикинда 

ПУ 
„Драгољу
б Удицки“ 
Кикинда 

   

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

20 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 



превентивног 

деловања 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

Град/Општин

а 
КОВИН 

Орган који 

врши надзор 
Општинска управа Ковин 

Адреса Ковин 

Број 

редовних 

надзора 

13 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

ПУ-„Наша 

радост“-Ковин 

ОШ“ 

Ђура 

Јакшић“ 

Ковин 

ОШ“Јован 

Јовановић 

Змај“Ковин 

ОШ“Десан

ка 

Максимов

ић“ Ковин 

ОШ“Бора 

Радић“ 

Баваниште 

ОШ“Жарко 

Зрењанин“Скорен

овац 

ОШ“Ђура 

Филипови

ћ“ 

Плочица 

ОШ“Миша 

Стојковић“

Гај 

ОШ“Предр

аг Кожић“ 

Дубовац 

ОШ “Сава 

Максимов

ић“ 

Мраморак 

ОШ“Паја 

Маргановић „ 

Делиблато 

Гимназија 

и 

економска 

школа 

„Бранко 

Радичевић

“ Ковин 

Средња 

стручна 

школа 

„Васа 

Пелагић“ 

Ковин 

  

Период у 

коме ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 



Очекивани 

број 

ванредних 

надзора у 

установама 

на територији 

локалне 

самоуправе и 

период у 

коме ће се 

вршити 

Очекивани број надзора Период 

15 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране 

мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрова

них субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општина МАЛИ ИЂОШ  

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Бачка Топола 

Адреса 
Одељење за општу управу и друштвене делатности, Просветни 

инспектор ул. Маршала Тита 30, 24300 Бачка Топола 

Број редовних 

надзора 
3 

 

ПУ  

„Петар Пан“ 

Ловћенац  

 

ОШ   

„Вук 

Караџић“ 

Ловћенац 

 

Огледна 

ОШ  

„Ади 

Ендре“ 

Мали Иђош 

 

  

Период у коме ће У току радне/школске 2018/19 године 



се вршити 

редовни надзор 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и недостатака 

обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општина НОВИ БЕЧЕЈ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Нови Бечеј, просветни инспектор 

Адреса Жарка Зрењанина 

Број редовних 

надзора 
7 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ  

„Пава 

Сударски“ 

Нови Бечеј 

 

 

ОШ  

„ Милоје 

Чиплић“  

Нови 

Бечеј 

 

 

ОШ 

„ Јосиф 

Маринковић“ 

Нови Бечеј   

 

 

ОШ 

„Доситеј 

Обрадовић“ 

Бочар 

 

 

 

 



ОШ 

„Станчић 

Милан 

Уча“ 

Кумане    

 

 

Средња 

школа 

Нови 

Бечеј 

 

 

ОШ 

„Др Ђорђе 

Јоановић“ 

Ново 

Милошево  

 

  

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и недостатака 

обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општи

на 
                                                                  НОВА ЦРЊА 

Орган који 

врши надзор 
Општинска управа Нова Црња, просветни инспектор 

Адреса                                                                     ЈНА 110 

Број 

редовних 

надзора 

6 

Преглед ОШ“Бранк ОШ“Пете ОШ“4.октобар“В ОШ“Ђура ОШ“Станко 



надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

о 

Радичевић“ 

Александр

ово 

фи 

Шандор“Н

ова Црња 

ојвода Степа Јакшић“Ср

пска Црња 

Крстин“Рад

ојево 

     

Средња 

школа“Ђур

а 

Јакшић“Ср

пска Црња 

    

Период у 

коме ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани 

број 

ванредних 

надзора у 

установама 

на 

територији 

локалне 

самоуправе 

и период у 

коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивно

г деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране 

мере и 

активности 

за 

спречавање 

делатности 

нерегистров

аних 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања делатности 

у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 



Општина КУЛА  

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Кула, просветни инспектор 

Адреса К У Л А, ЛЕЊИНОВА БР. 11 

Број редовних 

надзора 
12 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Школа за основно 

музичко 

образовање Кула 

ОШ "Вук Караџић" 

Црвенка  

 

СТШ  

"Михајло Пупин" Кула 

ОШ "Иса Бајић" 

Кула 

ОШ "Вељко 

Влаховић" Крушчић 

Предшколска установа 

"Бамби" Кула 

ОШ "20 октобар" 

Сивац  

Основна и средња 

школа са домом 

ученика "Петро 

Кузмјак" Руски 

Крстур 

 

ОШ "Петефи 

бригада" Кула 

Средња стручна 

школа Црвенка  
 

ОШ "Никола 

Тесла" Липар 

Економско 

трговинска школа 

Кула  

 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

20 

(кумулативно 

за свих 12 

субјеката) У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере 

и радње од значаја за инспекцијски надзор. 



Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад. 

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова инспекције. 

 



 

Општина  ПЕЋИНЦИ 

Орган који врши надзор  Општинска управа Пећинци, просветни 

инспектор 

Адреса  Трг Светог Димитрија 13 Сремска 

Митровица,  

Број редовних надзора  5  

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ „Слободан 

Бајић Паја“ у 

Пећинцима  

 

ТШ „Миленко 

Веркић Неша“ у 

Пећинцима  

ПУ „Влада 

Обрадовић Камени“ 

у Пећинцима  

ОШ“Душан 

Вукасовић Диоген“ 

у Купинову 

ОШ „Душан 

Јерковић Уча“ у 

Шимановцима  

 

 

Период у коме ће се вршити редовни 

надзор  

5 установа  У току радне/школске 2018/19 

године 

Очекивани број ванредних 

надзора у установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора  

                 10 

Период  

У току радне/школске 

2018/19 године 

Облици надзора  теренски, канцеларијски  

Планиране мере и 

активности превентивног 

деловања  

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака.  

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицу које остварује одређена права у установи.  

Службене саветодавне посете установама.  

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора 

над радом установа, као и процена ризика.  

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање 

настанка вероватних штетних последица.  

Планиране мере и 

активности за спречавање 

делатности нерегистрованих 

субјекта  

Саветодавно и едукативно деловање према легалним 

субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са 

вршењем корективних и репресивних овлашћења требало 

да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака 

обављања делатности у својству нерегистрованог 

субјекта.  

Сарадња инспекције са другим органима у циљу 

међусобног обавештавања, размене података, пружање 

помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор.  

Потребна средства за 

остваривање плана  

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за 

инспекторе.  

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци.  

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције  



 

Град/Општина ПЛАНДИШТЕ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Пландиште, просветни инспектор 

Адреса Војводе Путника бр. 38 Пландиште 

Број редовних 

надзора 
4 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ „Срећно 

детињство“ 

Пландиште 

ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ 

Пландиште 

ОШ „Јован 

Стерија 

Поповић“ 

Велика Греда 

ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ 

Хајдучица 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивних овлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина РУМА 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Рума, просветни инспектор 

Адреса Рума, Главна бр. 107. 



Број редовних 

надзора 
12 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

Гимназија 

“Стеван 

Пузић” Рума 

ССШ 

“Бранко 

Радичевић” 

Рума 

ОШ “Иво 

Лола Рибар” 

Рума 

ОШ 

“Доситеј 

Обрадовић” 

Путинци 

 

СТШ 

“Миленко 

Брзак-Уча” 

Рума 

ОШ “Душан 

Јерковић” 

Рума 

ОШ “ Змај 

Јова 

Јовановић” 

Рума 

ОШ “Милош 

Црњански” 

Хртковци 

 

СППШ 

“Стеван 

Петровић-

Бриле” 

ОШ “Вељко 

Дугошевић” 

Рума 

ОШ 

“Небојша 

Јерковић” 

Буђановци 

УПВО 

“Полетарац” 

Рума 

 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

50 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење инспектора 

би у садејству са вршењем корективних и репресивних овлашћења 

требало да доведе до јасног увиђања предности обављања делатности у 

својству регистрованог и недостатака обављања делатности у својству 

нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 



Град/Општина СУБОТИЦА 

Орган који врши 

надзор 
Градска управа Суботица, просветни инспектор 

Адреса Трг слободе 1, Суботица 

Број легитимације 12-0073/12 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ПУ „Наше 

наде“ 

Суботица 

ПУ „Наша 

радост“ 

Суботица 

Средња 

медицинска 

школа 

Суботица 

ШЦ 

„Доситеј 

Обрадовић“ 

Суботица 

ОШ „Иван 

Милутинови

ћ“ Суботица 

ПУ 

„Школица“ 

Суботица 

Гимназија 

„Светозар 

Марковић“ 

Суботица 

ОШ „Свети 

Сава“ 

Суботица 

ОШ „Јован 

Микић“ 

Суботица 

ОШ 

„Хуњади 

јанош“ 

Чантавир 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

15 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење инспектора 

би у садејству са вршењем корективних и репресивних овлашћења 

требало да доведе до јасног увиђања предности обављања делатности у 

својству регистрованог и недостатака обављања делатности у својству 

нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад. 

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Град/Општина СУБОТИЦА 

Орган који врши 

надзор 
Градска управа Суботица, просветни инспектор 

Адреса Трг слободе 1, Суботица 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ПУ „Дамбо“ 

Суботица 

Средња 

школа 

„Глобал“ 

Суботица 

Техничка 

школа „Иван 

Сарић“ 

Суботица 

ОиСШ 

„Жарко 

Зрењанин“ 

Суботица 

ОШ „Матија 

Губец“ 

Таванкут 

ОШ „Јован 

Јовановић 

Змај“ 

Суботица 

ОШ „Сечењи 

Иштван“ 

Суботица 

ОШ „10. 

октобар“ 

Суботица 

ОШ „Кизур 

Иштван“ 

Суботица 

ОШ 

„Мирослав 

Антић“ 

Палић 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

15 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење инспектора 

би у садејству са вршењем корективних и репресивних овлашћења 

требало да доведе до јасног увиђања предности обављања делатности у 

својству регистрованог и недостатака обављања делатности у својству 

нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад. 

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Град/Општина OЏАЦИ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Оџаци 

Адреса Oџаци 

Број редовних 

надзора 
14 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ 

„Полетарац“  

Оџаци 

 

ОШ  

 “ Бранко 

Радичевић“ 

Оџаци 

 

ОШ  

“Мирослав 

Антић“           

Оџаци 

 

ОШ  

“Бора 

Станковић“ 

Каравуково 

 

ОШ  

“Ратко 

Павловић-

Ћићко“ 

Ратково 

 

ОШ  

 “Коста 

Стаменковић“  

Српски 

Милетић 

 

ОШ   

“Никола 

Тесла“  

Бачки 

Брестовац 

 

ОШ  

“Марко 

Орешковић“  

Бачки 

Грачац 

 

ОШ  

 “Вук 

Караџић“ 

Дероње 

 

ОШ   

“Јожеф 

Атила“ 

Богојево 

 

ОШ  

   “Нестор 

Жучни „           

Лалић 

 

Гимназија 

и 

економска 

школа 

„Јован 

Јовановић 

Змај“    

Оџаци 

 

Техничка 

школа 

Оџаци 

 

Средња 

стручна 

школа 

Оџаци у 

Оџацима 

 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

30 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 



вероватних штетних последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и недостатака 

обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

Град/Општина АЛИБУНАР 

Орган који 

врши надзор 
Општинска управа општине Алибунар 

Адреса Општинска управа општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, Алибунар 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

Предшколск

а установа 

«Полетарац» 

Алибунар 

 

ОШ 

„Братство 

и 

јединство

» 

Алибунар 

 

Економско –

трговинска 

школа 

«Доситеј 

Обрадовић» 

Алибунар 

 

Основна 

школа 

«Душан 

Јерковић

» 

Банатски 

Карловац 

 

Основна 

школа 

«2.октобар» 

Николинци 

 

Основна 

школа 

«Милош 

Црњански» 

Иланџа 

 

Основна 

школа  

«Сава 

Вељковић

» Добрица 

 

Основна 

школа  

«Први мај» 

Владимирова

ц 

 

Основна 

школа  

«3. 

октобар» 

Локве 

 

Основна 

школа 

«Т.Г.Масарик

» Јаношик 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

8 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 



Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране 

мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистровани

х субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере 

и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

Град/Општина Тител 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Тител 

Адреса Тител, Главна бр. 1 

Број редовних 

надзора 
4 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

СТШ 

„Милева 

Марић“ 

 Тител 

ОШ 

„Светозар 

Милетић“ 

Тител 

ОШ 

„Исидора 

Секулић“ 

Шајкаш 

 

ПУ „Плави 

чуперак“ 

Тител 

 

     

     

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

12 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 



спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивних овлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству нерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

Град/Општина Град Панчево 

Орган који врши 

надзор 
Градска управа града Панчева 

Адреса 
Градска управа града Панчева, Одељење просветне инспекције,  

Трг краља Петра I бр.2-4, Панчево 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

Музичка 

школа 

„Јован 

Бандур“ 

Панчево 

Електортехничка 

школа „Никола 

Тесла“ Панчво 

ОШ „Олга 

Петров“ 

Бан. 

Брестовац 

ОШ „Жарко 

Зрењанин“ 

Качарево 

ОШ 

„Исидора 

Секулић“ 

Панчево 

Економско 

трговинска 

школа „Паја 

Маргановић“ 

Панчево 

ОШ Мирослав 

Антић Мика 

Панчево 

ОШ „Ђура 

Јакшић“ 

Панчево 

ОШ 

„Братство 

јединство“ 

Панчево 

ОШ „Васа 

Живковић“ 

Панчево 

     

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

25 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере и Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 



активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење инспектора 

би у садејству са вршењем корективних и репресивних овлашћења требало 

да доведе до јасног увиђања предности обављања делатности у својству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у својству 

нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 

размене података, пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општина СЕНТА 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Сента, просветни инспектор 

Адреса Главни трг број 1., Сента 

Број легитимације 12-0148/12 

Број редовних 

надзора 
7 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

Дечји 

вртић 

„Сне

жана-

Hófeh

érke“ 

Основнa  

школa 

“Стеван 

Сремац” 

Сента 

Основна 

музичка 

школа 

„Стеван 

Мокрањац

“ 

Сенћанс

ка 

гимназиј

а 

Гимназија 

са домом 

ученика за 

талентован

е ученике 

„Бољаи“ 

Средња 

медицин

ска 

школа 

Еко

ном

ско-

трго

вин

ска 

шко

ла 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 



делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

Град/Општина ГРАД СОМБОР 

Орган који врши надзор Градска управа Сомбор, просветни инспектор 

Адреса Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор 

Број редовних надзора 10 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор 

ОШ 

„Аврам 

Мразовић“ 

Сомбор 

ОШ 

„Моша 

Пијаде“ 

Бачки 

Брег 

ОШ „Иван 

Горан 

Ковачић“ 

Станишић 

ОШ„Брат

ство 

јединство

“ 

Светозар 

Милетић 

ОШ 

„Мирос

лав 

Антић“ 

Чоноп

ља 

ОШ „Киш 

Ференц“ 

Телечка 

СШ 

„Свети 

Сава“ 

Сомбор 

Средња 

медицинска 

школа „Др 

Ружица Рип“ 

Сомбор 

Школа за 

основно 

образова

ње 

одраслих 

Сомбор 

ПУ „Мали 

принц“ 

Сомбор 

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор 
У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на територији 

локалне самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

10 

У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за спречавање 

делатности 

нерегистрованих субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до 

јасног увиђања предности обављања делатности у својству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у својству 

нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 



обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

Град/Општина ГРАД СОМБОР 

Орган који врши 

надзор 
Градска управа Сомбор, просветни инспектор 

Адреса Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Никола 

Вукићевић“ 

Сомбор 

ОШ 

„Доситеј 

Обрадовић“ 

Сомбор 

ОШ „Братство 

јединство“ 

Бездан  

ОШ „ 22. 

октобар“ 

Бачки 

Моноштор  

ОШ „Огњен 

Прица“ Колут  

ОШ 

„Петефи 

Шандор“ 

Дорослово  

ОШ 

„Никола 

Тесла“ 

Кљајићево 

Средња 

пољопривредно 

прехрамбена 

школа Сомбор 

Средња 

економска 

школа 

Сомбор 

ПУ „Вера 

Гуцуња“ 

Сомбор 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

10 

У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање и 

опхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивних овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 



субјекта делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе.  

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина ГРАД СОМБОР 

Орган који врши 

надзор 
Градска управа Сомбор 

Адреса Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Иво 

Лола 

Рибар“ 

Сомбор 

ОШ 

„Братство 

јединство“ 

Сомбор 

ОШ „Петар 

Кочић“ 

Риђица  

ОШ „ Лаза 

Костић“ 

Гаково   

ОШ „Алекса 

Шантић“ Алекса 

Шантић  

ОШ 

„Бранко 

Радичевић“ 

Стапар  

Средња 

техничка 

школа 

Сомбор 

Гимназија 

Вељко 

Петровић 

Сомбор 

Музичка 

школа 

„Петар 

Коњовић“ 

Сомбор 

Школа за 

основно и средње 

образовање са 

домом „Вук 

Караџић“ 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

10 

У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 



спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

и опхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивних овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе.  

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издати потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Орган који врши надзор  Општинска управа, Сремска Митровица, просветни 

инспектор 

Светог Димитрија, број  13,  Сремска Митровица  

Број редовних надзора  20  

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

ПУ “Стоногица“ 

Сремска 

Митровица  

Медицинска 

школа„Драгиња 

Никшић“ 

Сремска 

Митровица  

ОШ „Бошко 

Палковљевић 

Пинки“ 

Сремска 

Митровица  

ОШ „Јован 

Поповић“ Сремска 

Митровица 

ШОСО „Радивој 

Поповић“ 

Сремска 

Митровица 

Прехрамбено-

шумарска и 

хемијска школа 

Сремска 

Митровица  

СТШ „Никола 

Тесла“ 

Сремска 

Митровица 

ОШ „Добросав 

Радосављевић 

Народ“ Мачванска 

Митровица 

Период у коме ће се вршити редовни надзор  У току радне/школске 2018/19 

године 

Очекивани број ванредних 

надзора у установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора  

40 

Период   

У току радне/школске 2018/19 

године 

Облици надзора  теренски, канцеларијски  

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања  

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака.  

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи.  

Службене саветодавне посете установама.  

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика.  

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица.  

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 



делатности 

нерегистрованих 

субјекта  

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања 

делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта.  

 

 

 

Град/Општина ТЕМЕРИН  

Орган који врши надзор Општинска Управа Темерин, просветни инспектор  

Адреса Новосадска 326  

Број легитимације 12223/205  

Број редовних надзора 6  

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор 

ОШ “Петар 

Кочић” Темрин 

ОШ “Кокаи 

Имре” Темерин 

ОШ “Славко Родић” 

Бачки Јарак 

СШ “Лукијан 

Мушицки” 

Темерин 

ПУ “Вељко 

Влаховић” 

Темерин 

ОШ “Данило 

Зеленовић” Сириг 

Период у коме ће се вршити 

редовни надзор 
У току радне/школске 2018/19 године 

 

Очекивани број ванредних 

надзора у установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

10 
У току радне/школске 2018/19 

године 

Облици надзора теренски, канцеларијски  

Планиране мере и активности 

превентивног деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

 

Планиране мере и активности 

за спречавање делатности 

нерегистрованих субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним 

субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

и опхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до 

јасног увиђања предности обављања делатности у својству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у својству 

нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и 

заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

 

Град/Општина БАЧКA ПАЛАНКА 

Орган који врши Општинска управа Бачка Паланка, просветни инспектор 



надзор 

Адреса Бачка Паланка 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАЋА 

НОВАКОВ“ СИЛБАШ 

 

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“  

БАЧКА ПАЛАНКА 

 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број надзора Период 

2 
У току радне/школске 2018/19 

године  

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

 БАЧКA ПАЛАНКА 

Орган који врши надзор Општинска управа Бачка Паланка, просветни инспектор 

Адреса Бачка Паланка 

Број редовних надзора 2 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ“ 

БАЧКА ПАЛАНКА 

ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЗДРАВКО ЧЕЛАР“ 



вршити редовни надзор  ЧЕЛАРЕВО 

 

Период у коме ће се вршити редовни надзор  - У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број ванредних надзора у установама на територији локалне самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности усвојству регистрованог 

и недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина БАЧКА ПАЛАНКА 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ  

 „Младост“ 

Бачка Паланка 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 У току радне/школске 2018/19 године 



Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке мере 

и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

Град/Општина БАЧКА ПАЛАНКА 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

 „Алекса Шантић“ 

 Гајдобра 

 

ОШ 

 „15. октобар“ 

 Пивнице 

 

ОШ 

„Милета 

Протић“ 

Товаришево 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 У току радне/школске 2018/19 године  

Облици надзора теренски, канцеларијски 



Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности усвојству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина БАЧКА ПАЛАНКА 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних надзора 3 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор 

Основна школа 

„Десанка 

Максимовић“ Бачка 

Паланка 

 

Основна школа 

„Вук Караџић“ 

Бачка Паланка 

 

Предшколска 

установа 

„Различак“ 

Бачка Паланка 

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор 
У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

1 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 



вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до 

јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина БАЧКА ПАЛАНКА 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних надзора 2 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ  

„Свети Сава“ 

Бачка Паланка 

Средња стручна 

школа „Др 

Радивој Увалић“ 

Бачка Паланка 

  

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

8 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 



Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 

 

Град/Општина БАЧКА ПАЛАНКА 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ 

 „Бранко Чопић“ 

Младеново 

ОШ 

„Жарко Зрењанин“ 

Обровац 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним 

субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних 

и репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 



инспекције. 

 

 

Град/Општина БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Гимназија „Јан Колар“ Бачки Петровац 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број надзора Период 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке мере 

и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 



 

Град/Општина БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ 

 „Јан Чајак“ 

 Бачки Петровац 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке мере 

и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

Орган који врши Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 



надзор националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ 

 „Јан Амос Коменски“ 

Кулпин 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности усвојству регистрованог 

и недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ОШ 

 „Јожеф Марчкок Драгутин“ Гложан 



ће се вршити 

редовни надзор 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до 

јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ 

 „Жарко Зрењанин“ Маглић 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број Очекивани број Период 



ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

надзора 

1 У току радне/школске 2018/19 године не 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до 

јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

Предшколска установа „Вчелика“ Бачки Петровац 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

1 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 



Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до 

јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина БЕОЧИН 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ 

 „ Јован Грчић Миленко“ Беочин 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

3 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 



Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина БЕОЧИН 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ 

 „Јован Поповић“ 

 Сусек 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним 

субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних 

и репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 



нерегистрованих 

субјекта 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

Град/Општина БЕОЧИН 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ПУ 

 „Љуба Станковић“ Беочин 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним 

субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних 

и репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 



Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина ВРБАС 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ 

 „Братсво јединство“ 

Врбас 

 

ОШ  

„Братсво јединство“ Куцура 

 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 

 



Град/Општина ВРБАС 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ 

 „Бранко Радичевић“ Равно село 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

1 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 

 

 

Град/Општина ВРБАС 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
2 



Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ „Светозар 

Милетић“ Врбас 

ОШ 

 „20. октобар“ Врбас 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

4 
У току радне/школске 2018/19 

године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 

 

Град/Општина ВРБАС 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

Средња 

Медицинска школа 

„Козма и Дамјан“ 

Врбас 

незнатан степен 

ризика 

  

Период у коме ће се У току радне/школске 2018/19 године 



вршити редовни 

надзор 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 

 

Град/Општина ВРБАС 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ПУ 

 „Бошко Буха“ 

 Врбас 

 

Основна музичка школа Врбас 

 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

Очекивани број надзора Период 

5 
У току радне/школске 2018/19 

године 



у коме ће се вршити 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 

 

Град/Општина ВРБАС 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ  

„Петар Петровић 

Његош“ Врбас 

 

Гимназија „Жарко Зрењанин“ Врбас 

 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

8 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 



Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 

 

Град/Општина ВРБАС 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ  

„Вук Караџић“ Бачко Добро Поље 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 



спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 

 

Град/Општина ВРБАС 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ  

„Јован 

Јовановић 

Змај“ Змајево 

ОШ  

„Бранко 

Радичевић“ 

Савино Село 

Средња стручна школа  

„4. јули“ Врбас 

 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

8 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 



мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 

 

Град/Општина ИРИГ 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

Средња Школа „Борислав Михајловић Михиз“ 

Ириг 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 



 

 

Град/Општина ИРИГ 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ 

 „Милица Стојадиновић 

Српкиња“ Врдник 

 

ОШ 

 „Доситеј Обрадовић„ Ириг 

 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

3 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

Град/Општина ИРИГ 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 



Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ  

„Дечија радост“  

Ириг 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

1 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина КОВАЧИЦА 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

ОШ „Лукреција Анкуцић“ Самош 



редовни надзор 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина КОВАЧИЦА 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

Гимназија „Михајло Пупин“ Ковачица 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

Очекивани број 

надзора 
Период 



установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина КОВАЧИЦА 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ „Колибри“ Ковачица 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 



Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до 

јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина КОВАЧИЦА 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ  

„Моша Пијаде“ Дебељача 

низак степен ризика 

ОШ  

„Сава Жебељан“ Црепаја 

низак степен ризика 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број надзора Период 

2 
У току радне/школске 2018/19 

године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 



радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до 

јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина КОВАЧИЦА 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ  

„Маршал Тито“  

Падина 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

1 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 



спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина КОВАЧИЦА 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ 

 „Михајло Пупин“ Идвор 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 



обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина КОВАЧИЦА 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ 

 „Млада Поколења“ 

Ковачица 

ОШ „ 

Свети Георгије“ Уздин 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 



инспекције. 

 

 

 

Град/Општина ОПОВО 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ 

 „Доситеј Обрадовић“ Опово 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

1 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина ОПОВО 

Орган који врши Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 



надзор националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ 

 „Бамби“ Опово 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

Карловачка гимназија 

Сремски Карловци 



се вршити редовни 

надзор 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

4 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 

 

Град/Општина СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ПУ „WINNIE THE POOH“ 

Сремски Карловци 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

Очекивани 

број надзора 
Период 



установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

1 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним 

субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних 

и репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ „23. октобар“ Сремски Карловци 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

3 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 



превентивног 

деловања 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до 

јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 

 

Град/Општина ЧОКА  

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

Предшколска установа 

„Радост“ 

Чока 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 



вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним 

субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних 

и репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина ЧОКА 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ 

 „Јован Поповић“ Чока 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 



субјекта недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина ЧОКА 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

Хемијско прехрамбена школа 

Чока 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

4 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  



Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 

 

 

Град/Општина ЧОКА 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ „Серво Михаљ“ 

Чока 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

3 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до 

јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 

 

Град/Општина ЧОКА 



Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ „Др Тихомир Остојић“ 

У Остојићеву 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

3 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до 

јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 

 

 

Град/Општина СРБОБРАН 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних ОШ 



субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

„Жарко Зрењанин“ 

Надаљ 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

3 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до 

јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 

 

 

 

Град/Општина СРБОБРАН 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ПУ „Радост“ 

Србобран 

Период у коме ће се 

вршити редовни 
У току радне/школске 2018/19 године 



надзор 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

3 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до 

јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 

 

Град/Општина СРБОБРАН 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ „Петар Драпшин“ 

Турија 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 У току радне/школске 2018/19 године 



вршити 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

Град/Општина СРБОБРАН 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Јован Јовановић Змај“ 

Србобран 

Очекивани број надзора Период у коме ће се вршити редовни надзор 

1 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 



вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до 

јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

Град/Општина СРБОБРАН 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ 

„Вук Караџић“ 

Србобран 

Гимназија и економска школа 

„Светозар Милетић“ Србобран 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

1 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 



спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности усвојству регистрованог 

и недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина БАЧ 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Алекса Шантић“ 

Вајска 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

1 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до 

јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 



мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 

 

Град/Општина БАЧ 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ „Јан Колар“ 

Селенча 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

3 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до 

јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 



 

Град/Општина БАЧ 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ „Вук Караџић“ 

Бач 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

Град/Општина БАЧ 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 



Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

Пољопривредна школа 

Бач 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

4 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење 

пословаинспекције. 

 

 

 

Град/Општина БАЧ 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ 

 „Колибри“ Бач 

 



Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

2 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање премалегалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 

предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина БАЧ 

Орган који врши 

надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ 

 „Моша Пијаде“ Бачко Ново Село 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 У току радне/школске 2018/19 године 



територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или 

лицукоје остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до 

јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 НАПОМЕНА:  У општини Бач просветни инспектор је на боловању, те је 

закључен Уговор са општином о обављању послова од стране просветних 

инспектора Покрајинског секретаријата до повратка просветне инспекторке са 

боловања. У предлог плана за редован надзор је унет и општина Бач. 

 

 

 

Град/Општина 
СОМБОР, СУБОТИЦА, КИКИНДА, ВРШАЦ, ЗРЕЊАНИН, 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА, НОВИ САД 

Орган који 

врши надзор 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице 

Адреса Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Број редовних 

надзора 
8 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Дом ученика 

средњих 

школа у 

Сомбору 

Дом 

ученика 

средњих 

школа у 

Суботици 

Дом ученика 

средњих школа 

«Никола 

Војводић» у 

Кикинди 

Дом 

ученика 

средњих 

школа у 

Вршцу 

Дом 

ученика 

средњих 

школа 

«Ангелина 

Којић-

Гина» у 

Зрењанину 



Дом ученика 

средњих 

школа у 

Сремској 

Митровици 

Дом 

ученика 

средњих 

школа 

«Бранково 

коло» у 

Новом 

Саду 

Средњошколски 

дом у Новом 

Саду 
 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

20 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

 

                      

 

Општина СУРДУЛИЦА, БОСИЛЕГРАД, БУЈАНОВАЦ, 

ПРЕШЕВО, ВЛАСОТИНЦЕ, ЦРНА ТРАВА, 

БОЈНИК, ЛЕБАНЕ 

Орган који врши надзор Министарство просвете, науке и технолошког развоја – 

Сектор за инспекцијске послове 

Адреса Школска управа Лесковац, ул. Благоја Николића бр.1   

16000 Лесковац 

Број редовних надзора 24 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор 

ОШ“Јован Јовановић Змај” 

Сурдулица 

Техничка школа 

Сурдулица 

ОШ “Академик Ђорђе 

Лазаревић”, Власина 

Округлица,Сурдулица 

ОШ “ДрагомирТрајковић”, 

Жбевац, Бујановац 

ПУ''Наша радост'' 

Бујановац 

ОШ“Наим Фрашери” 

Бујановац 

ОШ“Муарем Кадрију” 

В. Трновац, Бујановац 

ОШ “Бора Станковић”, 

Кленике, Бујановац 

ОШ''Бранко Радичевић'' ОШ''Георги Димитров'' 



Бујановац Босилеград 

ОШ''Доситеј Обрадовић'' 

Свође, Власотинце 

ОШ''Карађорђе Петровић '' 

Крушевица, Власотинце 

ОШ''Свети Сава'' 

Гложане, Власотинце 

ОШ ''Станимир Вељковић 

Зеле '' Бојник 

Средња школа ''Бошко 

Крстић'' Бојник 

ПУ''Ђука Динић'' 

Бојник 

ОШ''Радоје Домановић '' 

Бошњаце, Лебане 
Гимназија Лебане 

ОШ '' Радован Ковачевић    

Максим '' Лебане 

ОШ “Миђени”, Церевајка 

Прешево 

ОШ “Сељами Халачи”  

Ораовица, Прешево 

ОШ “Ибрахим Кељменди” 

Прешево 

Гимназија ''Скендербег'' 

Прешево 

ОШ ''Александар 

Стојановић'' Црна Трава 

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор 
У току радне/школске 2018/19 године 

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор 

Очекивани 

број надзора 
Период 

Очекивани број ванредних 

надзора у установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

80 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски и канцеларијски 

Планиране мере и 

активности превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама 

или лицу које остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског 

надзора над радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање 

настанка вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за спречавање 

делатности 

нерегистрованих субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним 

субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са 

вршењем корективних и репресивних овлашћења 

требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству 

нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу 

међусобног обавештавања, размене података, пружање 

помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор. 

 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за 

инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 



Град ЛЕСКОВАЦ 

Орган који врши надзор Општинска управа Лесковац, просветни инспектор 

Адреса Градска управа – Одељење за друштвене делатности и 

локални развој града Лесковца, ул. Трг револуције бр. 45,  

Лесковац 

Број редовних надзора 36 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор 

ОШ „Јосиф Костић“, 

Лесковац 

ОШ „Бора Станковић“, 

Губеревац 

ОШ „Петар Тасић“, 

Лесковац 

ОШ „Бранко Радичевић“, 

Брестовац 

ОШ „Вук Караџић“, 

Лесковац 

ОШ „Вук Караџић“, 

Печењевце 

ОШ „Светозар Марковић“, 

Лесковац 

ОШ „Аца Синадиновић“, 

Предејане 

ОШ „Васа Пелагић“, 

Лесковац 
Музичка школа, Лесковац 

ОШ „Коста Стаменковић“, 

Лесковац 

ШОСО „11. октобар“, 

Лесковац 

ОШ „Трајко Стаменковић“, 

Лесковац 

ШООО „Доситеј 

Обрадовић“, Лесковац 

ОШ „Вожд Карађорђе“, 

Лесковац 

Предшколска установа 

„Вукица Митровић“, 

Лесковац 

ОШ „Ђура Јакшић“, 

Турековац 
Гимназија, Лесковац 

ОШ „Радоје Домановић“, 

Манојловце 

Техничка школа „Раде 

Металац“, Лесковац 

ОШ „Јосиф Панчић“, 

Орашац 

Трговинско-угоститељска 

школа, Лесковац 

ОШ „Милутин 

Смиљковић“, Винарце 

Економска школа „Ђука 

Динић“, Лесковац 

ОШ „Бора Станковић“, 

Богојевце 

Школа за текстил и дизајн, 

Лесковац 

ОШ „Бора Станковић“, 

Вучје  

Пољопривредна школа, 

Лесковац 

ОШ „Славко Златановић“, 

Мирошевце 

Хемијско-технолошка 

школа „Божидар 

Ђорђевић-Кукар“, 

Лесковац 

ОШ „Никола Скобаљић“, 

Велико Трњане 

Медицинска школа, 

Лесковац 

ОШ „Десанка 

Максимовић“, Грделица 
Средња школа, Грделица 

ОШ „Вук Караџић“, 

Велика Грабовница 
Средња школа, Вучје 

ОШ „Јосиф Костић“, 

Лесковац 

ОШ „Бора Станковић“, 

Губеревац 

ОШ „Петар Тасић“, 

Лесковац 

ОШ „Бранко Радичевић“, 

Брестовац 

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор 
У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број ванредних 

надзора у установама на 

територији локалне 

Очекивани број надзора Период 

220 
У току радне/школске 

2018/19 године 



самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Облици надзора теренски и канцеларијски 

Планиране мере и 

активности превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама 

или лицу које остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског 

надзора над радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање 

настанка вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за спречавање 

делатности 

нерегистрованих субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним 

субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са 

вршењем корективних и репресивних овлашћења 

требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству 

нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу 

међусобног обавештавања, размене података, пружање 

помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор. 

 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за 

инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

Град ВРАЊЕ 

Орган који врши надзор Општинска управа Врање, просветни инспектор 

Адреса Градска управа Врања – Одељење за инспекцијске 

послове – Просветна инспекција, ул. Саве Ковачевића 

бр.3 17501 Врање 

Број редовних надзора 22 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор 

ОШ ,,Вук Караџић''  Врање 
ОШ ,,Доситеј Обрадовић''  

Врање 

ОШ ,,Јован Јовановић Змај'' 

Врање 

ОШ ,,Радоје Домановић'' 

Врање 

ОШ ,,Светозар Марковић'' 

Врање 

ОШ ,,Бранко Радичевић'' 

Врање 

ОШ ,,20. октобар'' Власе ОШ ,,1. мај'' Вртогош 

ОШ ,,Бранислав Нушић'' 

Ратаје 

ОШ ,,Бора Станковић'' 

Тибужде 

ОШ ,,Предраг Девеџић''  

Врањска Бања 

ОШ ,,Краљ Петар I 

Ослободилац'' Корбевац 

Основна школа за 

образовање одраслих  

Врање 

Школа за основно и средње 

образовање ,,Вуле Антић'' 

Врање 

Музичка школа ,,Стеван 

Мокрањац'' Врање 

Гимназија ,,Бора 

Станковић''  Врање 



Економско - трговинска 

школа, Врање 
Техничка школа,  Врање 

Хемијско – технолошка 

школа, Врање 

Пољопривредно - 

ветеринарска школа 

,,Стеван Синђелић''  Врање 

Медицинска школа ,,др 

Изабел Емсли Хатон'' 

Врање 

ПУ ,,Наше дете'' 

 Врање 

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор 
У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број ванредних 

надзора у установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

74 
У току радне/школске 

2018/19 године 

Облици надзора теренски и канцеларијски 

Планиране мере и 

активности превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама 

или лицу које остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског 

надзора над радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање 

настанка вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за спречавање 

делатности 

нерегистрованих субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним 

субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са 

вршењем корективних и репресивних овлашћења 

требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству 

нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу 

међусобног обавештавања, размене података, пружање 

помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор. 

 

Планиране мере и 

активности за спречавање 

делатности 

нерегистрованих субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним 

субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са 

вршењем корективних и репресивних овлашћења 

требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству 

нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу 

међусобног обавештавања, размене података, пружање 

помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор. 

 

Општина ВЛАДИЧИН ХАН 

Орган који врши надзор Општинска управа Владичин Хан, просветни инспектор 



Адреса Општинска управа Општине Владичин Хан,улица 

Светосавска бр. 1  17 510 Владичин Хан 

Број редовних надзора                                                      6 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор 

ОШ 

“Бранко Радичевић“ 

Владичин Хан 

ОШ„Свети Сава“ 

Владичин Хан 

ОШ  “Војвода Радомир 

Путник“ 

Џеп 

ОШ 

„Вук Караџић“ 

Стубал 

Гимназија 

„Јован Скерлић“ Владичин 

Хан 

Техничка школа  

Владичин Хан 

ПУ“Пчелица“  Владичин 

Хан 
 

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор 
У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број ванредних 

надзора у установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски и канцеларијски 

Планиране мере и 

активности превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама 

или лицу које остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског 

надзора над радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање 

настанка вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за спречавање 

делатности 

нерегистрованих субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним 

субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са 

вршењем корективних и репресивних овлашћења 

требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству 

нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу 

међусобног обавештавања, размене података, пружање 

помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор. 

 

Планиране мере и 

активности за спречавање 

делатности 

нерегистрованих субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним 

субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са 

вршењем корективних и репресивних овлашћења 

требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству 

нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу 



међусобног обавештавања, размене података, пружање 

помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор. 

 

Општина МЕДВЕЂА 

Орган који врши надзор Општинска управа Медвеђа, просветни инспектор 

Адреса Јабланичка бр. 48, 16240 Медвеђа 

Број редовних надзора 8 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор 

ПУ ”Младост” Медвеђа 
ОШ ”Горња Јабланица”  

Медвеђа 

ОШ ”Сијаринска Бања” С. 

Бања 
ОШ ”Владимир Букилић” 

Туларе 

ОШ ”Радован Ковачевић” 

Леце 

ОШ ”Партизански Дом”  

Бучумет 

ОШ ”Зенељ Хајдини” Тупале 
Техничка Школа  ”Никола 

Тесла“ Медвеђа 

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор 
У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број ванредних 

надзора у установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

14 
У току радне/школске 

2018/19 године 

Облици надзора теренски и канцеларијски 

Планиране мере и 

активности превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама 

или лицу које остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског 

надзора над радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање 

настанка вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за спречавање 

делатности 

нерегистрованих субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним 

субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са 

вршењем корективних и репресивних овлашћења 

требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству 

нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу 

међусобног обавештавања, размене података, пружање 

помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор. 

 

Планиране мере и 

активности за спречавање 

делатности 

нерегистрованих субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним 

субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са 

вршењем корективних и репресивних овлашћења 

требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству 

нерегистрованог субјекта. 



Сарадња инспекције са другим органима у циљу 

међусобног обавештавања, размене података, пружање 

помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор. 

 

Општина ТРГОВИШТЕ 

Орган који врши надзор Општинска управа Трговиште, просветни инспектор 

Адреса Општинска управа Трговиште,улица Краља Петра 1 

Карађорђевића број 4  17 525 Трговиште 

Број легитимације Службена легитимација број 624-13/2018 године 

Број редовних надзора 6 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор 

ОШ“Бранко Радичевић“ 

Трговиште 

ОШ„Бора Станковић“ 

Ново село 

ОШ “Жарко Зрењанин 

Уча'' 

Радовница 

ОШ„Вук Караџић“ 

Доњи Стајевац 

ПУ''Полетарац“ Трговиште ССШ „Милутин   Бојић“ 

Трговиште 

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор 
У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број ванредних 

надзора у установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

15 
У току радне/школске 

2018/19 године 

Облици надзора теренски и канцеларијски 

Планиране мере и 

активности превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама 

или лицу које остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског 

надзора над радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање 

настанка вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за спречавање 

делатности 

нерегистрованих субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним 

субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са 

вршењем корективних и репресивних овлашћења 

требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству 

нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу 

међусобног обавештавања, размене података, пружање 

помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор. 

 

Планиране мере и 

активности за спречавање 

делатности 

нерегистрованих субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним 

субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са 

вршењем корективних и репресивних овлашћења 

требало да доведе до јасног увиђања предности 



обављања делатности у својству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својству 

нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу 

међусобног обавештавања, размене података, пружање 

помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор. 

 

 

 
 

План рада Сектора за инспекцијски надзор Градске управе града Београда  
за период од 01.09.2018. – 31.08.2019. године 

 

Град/Општина Београд 

Адреса Секретаријат за образовање и дечју заштиту Сектор за инспекцијски 
надзор Градске управе града Београда, Краљице Марије 1 

Број редовних надзора 150 

Преглед Предшколских јавних и приватних  установа  у којима ће се вршити редовни 

надзор у радној 2018/2019. години(1+62) 
1. Пу "Ракила Котаров 
вука" 
 Даре Ранџић 1 
11550 Лазаревац
 8123-462  
8123-570 oпштина 
лазаревац 

2.ПАЧИЋИ 

 Јурија гагарина 51 

  11 070 Нови Београд

 vesnavasiljevic31@gmail.com 

3. МАЛА СИРЕНА –

 Брђанска 188 б 

 ВОЖДОВАЦ-РИПАЊ 

4. ДЕЧИЈИ КЉУЧ  
Изворска 14 б  
ГРОЦКА-
КАЛУЂЕРИЦА 

5. Маша и меда –
 др Ивана Рибара 
83
 vrticmim@gmail.c
om нови београд 

6. НАШЕ МАЛО КРАЉЕВСТВО 
    Игманска 8  
    ЛАЗАРЕВАЦ 

7. СУНЦЕ 

  Булеар ослобођења 401 б

 ВОЖДОВАЦ 

8. ИВА И МАША  

Краља Петра 1 

ЛАЗАРЕВАЦ 

бр.33 

vrtic.ivaimasa@g

mail.com  

 

9. Баштица
 Капетана 
Поповића 17
 info@vticvbastica.
rs чукарица 

10. МОЈЕ ЧЕДО 

 Ђорћа Станојевић 16

 mojecedo@mts.rs

 ЗЕМУН 

11. КУЋИЦА МАШТАЛИЦА

 Гочка 2/3

 info@kucicamastalica.rs

 РАКОВИЦА 

12. БЕСКРАЈНА 

ПРИЧАЈове 

Илића 84  

ВОЖДОВАЦ 

13. Ђурђевак
 Добановачки пут 
34
 vrticdjurdjevak@g
mail.com земун 

14. ДЕЧИЈА ПАЛАТА

 Заплањска 60 

 ВОЖДОВАЦ 

15. МАЛИ ДРУГАРИ

 Николе Тесле 2а 

 ЛАЗАРЕВАЦ 

16. ВИТА 

 Удбинска 7

 @vrticvita.rs 

 ЧУКАРИЦА 

17. Мој рингишпил
 Булевар 
Ослобођења 102 б 
јајинци 
Булевар револуције 9 
Калуђерица
 puringispil@gmail.
com вождовац 

18. HAPPY HOUSE 
     Кнеза Станоја 45 
      ЛАЗАРЕВАЦ 

19. МАЛИ АНЂЕО 

    Љубише Миодраговића            

61б  

 ЗВЕЗДАРА 

20. ДЕТЛИЋ 

 Добановачки пу 

34 

 ЗЕМУН 

21. Весели патуљак
 Кнеза Вишеслава 
162 
 Чукарица 

22. РEEKAВOO 
 Јелисавете Начић 
13bgd.peekaboo@g,mail.com 
СТАРИ ГРАД 

23. КЕФАЛО 

  Небојше Марковића 9 

 ЧУКАРИЦА 

24. МАЛИ 

НАУЧНИЦИ

 Сурчинска 76/3

 naucnicimal@gm

ail.com НОВИ 

БЕОГРАД 



25. Магична бајка 
 Душана Кведера 
13 
 Чукарица 

26. ДРЕНИК  
Делиградска 19 
ПАЛИЛУЛА 

27. РАСПЕВАНА КУЋИЦА 

 Др Ивана Рибара 173/2

 raspevanakuca@gmail.com

 НОВИ БЕОГРАД 

28. T@T KIDS

 Миладина 

Петровића 25/а

 office@vrtic-

ttkids.rs

 РАКОВИЦА 

29. Ивин возић 
 Прегревица 155а
 milanvasic.vaske
@gmail.com земун 

30. КРАЉЕВСТВО НАРНИЈА 
     Клинска 15
 office@kraljevstvonarnij
a.rs  
ВОЖДОВАЦ 

31. БАТА И СЕКА 

 Моше Пијаде 5 

 ГРОЦКА 

32. СМАРТ 

ШКОЛИЦА

 Павла Вујисића 

13

 office@smartskol

ica.com ЗЕМУН 

33. Плави маслачак
 Чукарица Рајка 
Ружића 45 
 Чукарица 

34. ДЕЧИЈИ ЧАРОБНИ СВЕТ 
Петра Лековића 24а
 ЧУКАРИЦА 

35. САВСКО ОБДАНИШТЕ

 Старо сајмиште 20 

 НОВИ БЕОГРАД 

36. БРОДИЋ 

МАЛИ ВЕСЕЉАК 

Гандијева 74  НОВИ БЕОГРАД 

37. Ћира винарска 
6  Земун 

38. ПЛАВО МАЧЕ Марка 
Орешковића 13  
ЗВЕЗДАРА 

39. АЗБУКИЦА 

 Господара Вучића 172

 office@vrticazbukica.rs

 ВОЖДОВАЦ 

40. КОЛОРАДО 

 Анице Савић 

Ребац 37

 info@vrticcolorad

o.rs

 ПАЛИЛУЛА 

41. Сunny kids
 Милешевска 3а 
 Врачар 

42. СИМБА 
Бранислава Станкковића 37 
ПАЛИЛУЛА 

43. ВРТИЋ МОЈИХ СНОВА

 Љубе Шерцера 8

 kontakt@vrticmojihsnova.rs

 ВОЖДОВАЦ 

44. СОВИНА 

КУЋИЦА Ђорђа 

Станојевића 11б

 vrtic.sovina.kucic

a@gmail.com  

НОВИ БЕОГРАД 

45. Слонче Дамбо
 Авалска 260 а 
 Вождовац 

46.СЛОНЧЕ 
Миријевски булевар 41д
 ПАЛИЛУЛА 

47. BABY BOOM  

Брејачка 6

 info@babyboomvrtic.rs

 ЗВЕЗДАРА 

48. СВЕЗНАЛИЦА 

 Мијачка 4  ВОЖДОВАЦ 

49. Мачак Маза 
Сремских бораца 6г 
 Земун 

50. СОВИЦА  
Браће Николић 108/б 
 СУРЧИН 

51. ПИТАГОРА 

 Јове Илић 112 

 ВОЖДОВАЦ 

52. ПЕКИ   

Каплара 

Момчила 

Гаврића бр. 1

 vrtic.peki@gmail.

com

 ВОЖДОВАЦ 

53. МАШТОЛИНО 
Димитрија Аврамовића 23 
 Чукарица 

54. ВРТИЋ МАГИЈА   
Водоводска 23 
 Жарково  
ЧУКАРИЦА 

55. ШАПИЦА    Нушићева 
4  
СТАРИ ГРАД 

 

56. ПУ  „DEDIСК 

KIDS“  

 Кикиндска, бр. 

9 

11211 Борча

 011/3321006

 Општина 

Палилула 

 

57. Пу Тинтин „Бојана“ 
 Јурија Гагарина 
227
 slavicatozev@yah
oo.com  Нови Београд 

58. ПУ МЕЧЕ  Првомајска 1 – 
Лештане 
Војводе Мицка Крстића 1б 
Карабурма  
Душана Јовановића 4 
Кумодраж 
Булвеар револуције 43 ђ
 vticmece@gmail.com 
Општина Гроцка  
Општина Палилилула  
Општина Вождовац 

59. ПУ 

 „Eurokids" Димитрија 

Маринковића 22а 

11050 Београд

 eurokids.vrtic@gmail.com

 Општина Вождовац 

 

60. ПУ “Миколу“ 

 Бул. М. 

Миланковића, 

бр.120а 

10070 Нови 

Београд 3111-

311 

aleksandra.nikitovi

c@gmail.com 

 Општина Нови 

Београд 

mailto:vticmece@gmail.com


61. Пу 
 "Пчелица" Бул. Арс. 
Чарнојевића 68 
11070 Нови Београд
 311-41-02, 
062/474-104Општина 
Нови Београд 

62. ПУ 
 "Kутак" Дебарска 19 
11050 Београд  
bojanas011@gmail.com 
Општина Вождовац 
 

63. ПУ 

 "Фламинго" Војводе 

Пријезде 32 

11050 Београд  

vrticflamingo@gmail.com

 Општина Вождовац 

 

 

Преглед Средњих јавних и приватних  школа у којима ће се вршити редовни надзор у радној 

2018/2019. години (6+7) 

1. ДВАНАЕСТА  
БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
 Војводе Степе 82 
11000 Београд 2460-
541, 2468-821 
2460-361 
Општина Вождовац 
 

2.  ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА 
 „М. ПЕТРОВИЋ АЛАС" Гоце 
Делчева 41 
11070 Нови Београд 2694-
133, 3193-352 
2601-292 
Општина Нови Београд 
 

3. ГИМНАЗИЈА

 Раце Терзића 6 

11550 Лазаревац 8129-480 

8129-480 

Општина Лазаревац 

 

4.

 ГЕОДЕТСКА  

ТЕХНИЧКА 

ШКОЛА Милана 

Ракића 42 

11050 БЕОГРАД

 2410-979, 2412-

177 

2411-880, 2411-

942 Општина 

Звездара 

 

5.  УГОСТИТЕЉСКО 
–  
ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
 Југ Богданова 28 
11040 Београд 2631-
899, 2633-250 
2633-529 
Општина Савски венац 
 

6.  ПОЛИТЕХНИКА - 
школа  
за нове технологије Бул. З. 
Ђинђића 152а 
11070 НОВИ БЕОГРАД 2698-
222, 3193-679 
2675-663, 3193-644 
Општина Нови Београд 
 

 

 

1. Средња техничка 
школа „Михајло Пупин“  
Трг Николе Пашића 7 
11000 БЕОГРАД 
3398-283  
stsmihajlopupin@yahoo.co
m  
Општина Савски венац 

2. ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА Митрополита Петра 8 
 
11000 БЕОГРАД 
Општина Палилuа 
 

3.БЕОГРАДСКА УМЕТНИЧКА 

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН И НОВЕ 

МЕДИЈЕ 

Вишеградска 25

 Beogradskaumetnicka 

skola@yahoo.com 

 Општина Савски венац 

4.СРЕДЊА 

ШКОЛА „Ушће“ 

 Старо сајмиште 

29 

11070 НОВИ 

БЕОГРАД  Оштина Нови Београд 

5.ГИМНАЗИЈА „Плус“ 
 Теразије 27 
11 000 БЕОГРАД 3344-850 
061-6587-000 
064-8690-803 Општина 
Стари град 

6.СРЕДЊОШКОЛСКИ 
ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР 
„Смартанац“ Народних 
хероја 30/1 
11 070 НОВИ БЕОГРАД 
4044-059 
4004-057 
ssoffice@smartanac.edu.rs 
Општина Нови Београд 

7.ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

 Булевар војводе Путника 7 

11040 БЕОГРАД  

3235-500 

srednjatehnickaskola@gmail.c

om  

Општина  

 

Преглед Музичких јавних школа у којима ће се вршити редовни надзор у радној 2018/2019. 

години (4) 

1 - Музичка школа 
 „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ" 
Крунска 8 
11000 БЕОГРАД  
3236-504 
3241-954 
Oпштина Врачар 

2 - Музичка школа  
„СТАНКОВИЋ"  
Кнеза Милоша 1а 
11000 БЕОГРАД 3243-152, 
3230-226 
3237-330 
Oпштина Врачар 

3 - Mузичка школа 

 „Др ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ"

 Кондина 6 

11000 БЕОГРАД 3241-169, 

3236-032 

3237-380 

Oпштина Стари град 

4 - Mузичка 

школа 

 „МОКРАЊАЦ"

 Дечанска 6 

11000 БЕОГРАД

 3243-538 

3245-387 

Oпштина Стари 

град 

Преглед Основних јавних и приватних  школа  у којима ће се вршити редовни надзор у радној 

2018/2019. години (59+2) 

mailto:srednjatehnickaskola@gmail.com
mailto:srednjatehnickaskola@gmail.com


1.ОШ "Јован Цвијић" 
 Данила Илића 1 
11060 Београд 
2764-558 
2763-988  
Oпштина Палилула 

2.ОШ "Др Арчибалд Рајс" 
 Патриса Лумумбе 5 
11060 Београд 
2089-302 
2772-563  
Oпштина Палилула 

3.ОШ "Иван Милутиновић" 

 Маршала Тита 101 

11060 Вишњица 

2773-965 

2757-789  

Oпштина Палилула 

4.ОШ "Раде 

Драинац" 

 Kовиловска 1 

11212 Борча 

3322-950 

3325-400  

Oпштина 

Палилула 

5.ОШ "Јован Ристић" 
Беле Барток 48а 
11212 Борча 
2722-616 
2723-669  
Oпштина Палилула 

6.ОШ "Олга Петров" 
Падинска Скела 9 
11213 Падинска Скела  
8871-763 
Oпштина Палилула 

7.ОШ "Светозар Марковић" 

 Хаџи Милентијева 62 

11000 Београд 

2433-025 

244-8744  

Општина Врачар  

 

 

8.ОШ "Дринка 

Павловић" 

 Kосовска 19 

11000 Београд 

3238-688 

3243-957  

Oпштина Стари 

Град 

  9.ОШ "Краљ Петар 
Први" 
Kраља Петра Првог 7 
11000 Београд 
2637-882 
2635-420  
Oпштина Стари Град 

10.ОШ "Иван Горан Kовачић" 
 Војводе Бране 18а 
11050 Београд  
2404-533 
3087-264  
Општина Звездара 

11.ОШ "1300 каплара" 

 Панчина 14 

11050 Београд  

2415-144 

2411-519  

Општина Звездара 

12. ОШ "Јелена 

Ћетковић" 

 Врањска 26 

11050 Београд  

3089-817 

2418-741  

Општина 

Звездара 

  13.ОШ "Марија Бурсаћ" 
 Милана Ракића 
81 
11050 Београд 
3809-813 
3088-042  
Општина Звездара 

14.ОШ "Стеван Синђелић" 
 Милића Ракића 1 
11050 Београд 
2886-150 
34-74-075  
Општина Звездара 

15.ОШ "Павле Савић" 

 Kосте Нађа 25 

11160 Београд, Миријево

 34-30-358 

30-45-311  

Општина Звездара 

16.ОШ "Драгојло 

Дудић" 

 Булевар 

Револуције 525 

11050 Мали 

Мокри Луг

 2882-460 

3047-100  

Општина 

Звездара 

17.ОШ "П. Петровић 
Његош" 
Ресавска 61 
11000 Београд 
2656-365 
3612-545  
Oпштина Савски венац 

18.ОШ "Војвода Радомир 
Путник" 
Бошка Петровића 6 
11040 Београд 
2667-224 
3670-017  
Oпштина Савски венац  
 

19.ОШ "Карађорђе" 

 Јове Илића 2 

11040 Београд 

2469-152 

2467-290  

Општина Вождовац 

20.ОШ 

"Бранислав 

Нушић" 

 Заплањска 45 

11000 Београд 

2460-763 

3974-835  

Општина 

Вождовац 

21.ОШ "Филип 
Филиповић" 
Булевар мира 317 
11040 Београд 3098-280 
2469-629  
Општина Вождовац 

22.ОШ "Бора Станковић" 
 Паунова 19а 
11000 Београд 
3983-590 
3983-589  
Општина Вождовац 

23.ОШ "Војвода Степа" 

 Војводе Степе 520 

11221 Кумодраж 

3948-280 

3945-259  

Општина Вождовац 

24.ОШ "Васа 

Чарапић" 

 Авалска 48а 

11223 Бели 

поток                 

3906-988 

3906-981  

Општина 

Вождовац 

25.ОШ "Филип Kљајић-
Фића" 
Гогољева 40 
11030 Београд 
3542-114 
3542-118  
Oпштина Чукарица 

26.ОШ "Бановић Страхиња" 
Kнеза Вишеслава 15 
11030 Београд 
3059-020 
3059-022  
Oпштина Чукарица 

27.ОШ "Љуба Ненадовић" 

 Аце Јоксимовића 25 

11132 Жарково  

2394-076 

2512-093  

Oпштина Чукарица 

28.ОШ 

"Уједињене 

Нације" 

 Борова 8 

11136 Церак 

Виногради 

2511-749 

2510-067  

Oпштина 

Чукарица 



29.ОШ "Браћа Јерковић" 
Стјепана Супанца 15 
11250 Железник 
2572-121 
2570-766  
Oпштина Чукарица 

30.ОШ "Душко Радовић" 
Томаса Едисона 3 
11253 Сремчица 2526-400 
2526-612  
Oпштина Чукарица 

31. ОШ "Аца 

Милосављевић" 

 Школска 7 

11194 Рушањ 

8000-406 

8001-406  

Oпштина Чукарица 

32.ОШ "Лаза 

Костић" 

 Милентија 

Поповића 72 

11070 Нови 

Београд 

3130-656 

7118-746  

Општина Нови 

Београд 

33.ОШ "Јован Дучић" 
 Милентија 
Поповића 16 
11070 Нови Београд 
3018-702 
Општина Нови Београд 

34.ОШ "Бранко Радичевић" 
 Јурија Гагарина 195 
11070 Нови Београд 
2158-638 
2158-639  
Општина Нови Београд 

35.ОШ "Ђуро Стругар" 

 Трећи булевар 148 

11070 Нови Београд 

6140-414 

6140-126  

Општина Нови Београд 

36.ОШ "Краљ 

Александар I" 

 Алексиначких 

рудара 22 

11070 Нови 

Београд 

2603-847 

2670-555  

Општина Нови 

Београд 

37.ОШ "Кнегиња Милица" 
Јурија Гагарина 78 
11070 Нови Београд 
6277-061 
6158-031  
Општина Нови Београд 

38.ОШ "Јован Стерија Поповић" 
Војвођанска 61 
11070 Нови Београд 3189-
601 
2277-172  
Општина Нови Београд 

39.ОШ "Лазар Саватић" 

 Kеј Oслобођења 27 

11080 Земун 

2197-077 

3160-989  

Општина Земун 

40.ОШ "Светозар 

Милетић" 

 Немањина 25 

11080 Земун  

3161-243 

2617-243  

Општина Земун 

41.ОШ "Гаврило 
Принцип" 
Kрајишка 34 
11080 Земун 
2194-454 
3161-752  
Општина Земун 

42.ОШ "Петар Kочић" 
 Првомајска 79 
11080 Земун 
2148-148 
2196-149  
Општина Земун 

43. ОШ "Сава Шумановић" 

 Добановачки пут 107 

11080 Земун Алтина3170-

490 

3170-470  

Општина Земун 

44.ОШ "Бранко 

Ћопић" 

 Видиковачки 

венац 73 

11090 Београд 

2335-032 

2331-111  

Oпштина 

Раковица 

45.ОШ "Иво Андрић" 
Ивана Мичурина 38а 
11090 Београд 
3582-527 
3594-239  
Oпштина Раковица 

46.ОШ "Никола Тесла" 
Др М. Петровића 6 
11090 Београд 
3582-563 
3581-176  
Oпштина Раковица 

47.ОШ "Франце Прешерн" 

 Станка Пауновића 45 

11090 Београд 

3581-528 

3583-164  

Oпштина Раковица 

48.ОШ "Јелица 

Миловановић" 

 Kнеза Милоша 

14 

11450 Сопот 

8251-213 

8251-067  

Oпштина Сопот 

49.ОШ "Цана 
Марјановић" 
Бата Мирковића 23 
11233 Раља 
8257-013 
8257-350  
Oпштина Сопот 

50.ОШ "Вук Караџић" 
 Братства јединства 1 
11271 Сурчин 
8440-124 
8440-120  
Општина Сурчин 

51.ОШ "Илија Гарашанин" 

 Булевар револуције 11 

11306 Гроцка 

8501-235 

8500-375  

Општина Гроцка 

52.ОШ "Алекса 

Шантић" 

 Kраља Петра 

Првог 9 

11130 

Калуђерица

 3410-654 

3410-655  

Општина Гроцка 

53.ОШ "Никола Тесла" 
Ј. Јовановића Змаја 1 
11351 Винча 
8066-388 
8065-950 Општина 
Гроцка 

54.ОШ "Момчило Живојиновић" 
 М. Влајића 25 
11400 Младеновац  
8221-388 
8231-388  
Општина Младеновац 

55.ОШ "Милица 

Милошевић" 

 Јагњило 

11412 Јагњило  

8217-802 

8217-455  

Општина Младеновац 

56.ОШ "Јован 

Јовановић Змај" 

 Цара Лазара 2 

11500 Обреновац 8723-831 

8723-640  

Општина 

Обреновац 



57.ОШ "14. октобар" 
 Обреновачки пут 
132 
11504 Барич 870-0512  
870-1213  
Општина Обреновац 

58.ОШ "Војислав Вока Савић" 
 Доситеја Обрадовића 4 
11550 Лазаревац 
8123-229 
 
Општина Лазаревац 

59.ОШ "Свети Сава" 

 Стевана Филиповића 10 

Велики Црљени 

8161-300 

8161-007  

Општина Лазаревац 

 

1.  МОНТЕСОРИ ШКОЛА
 Жанке Стокић 11 
11000 Београд
 065/2312-5876 
Општина Савски Венац 

2. ОШ „Ратко Митровић“ 
 11070 Нови Београд 
011 2143965 
Општина Нови Београд 

  

Преглед Школa за основно образовање одраслих у којима ће се вршити редовни надзор у радној 

2018/2019. години (2)  

 

1.- ШООО "Браћа Стаменковић"
 Митрополита Петра 8 
11060 Београд 
3293-339, 2763-040 
Oпштина Палилула 

2 ШООО "Ђуро Салај"

 Немањина 28 

11000 Београд 

2659-290, 644-790 

Oпштина Савски венац 

 

Преглед Специјалних јавних школa у којима ће се вршити редовни надзор у радној 2018/2019. 

години (7) 

1.СОШ "Душан Дугалић"
 Ђердапска 19  
11000 Београд  
308-87-27, 308-87-28 
308-87-27 
Општина Врачар 

2.ШОСО "Вожд" 
Са домом ученика 
Бул. ослобођења 219 
11000 Београд  
2463-975 
Општина Вождовац 

3.ССЗШ Средња занатска 

школа Вукасовићева 21а  

11090 Београд 

3594-014 

3594-104 

Oпштина Раковица 

4.СОШ "Нови 

Београд"

 Народних 

хероја 12а 

 11070 Нови 

Београд 301-74-

91 

301-79-92 

Општина Нови 

Београд 

5.СОШ "С. Јовановић 
Сирогојно"
 Светосавска 22 
11080 Земун  
3076-923 
3076-922 
Општина Земун 

6.СОШ "Радивоје Поповић"
 Призренска 37 
11080 Земун  
618-975  
610-594  
Општина Земун 

7.СОШ "Миодраг Матић"

 Браће Јерковића 5 

11000 Београд 

3096-110 

2469-143 

Општина Вождовац 

 

Период у коме ће се 
вршити редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 
ванредних надзора у 

установама на територији 
локалне самоуправе и 
период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 
надзора 

Период 

600 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 
активности превентивног 
деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и странака. 
Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 
одређена права у установи. 
Службене саветодавне посете установама. 
Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом установа, 
као и процена ризика. 
Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских надзора 
усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 
активности за 
спречавање делатности 
нерегистрованих субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, професионалан 
и етички приступ, као и понашање и опхођење инспектора би у садејству са 
вршењем корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног 
увиђања предности обављања делатности у својству регистрованог и недостатака 
обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 
Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 
размене података, пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 
инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 
остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 
Опрема за рад.  
Стални административни расходи и издтци. 
Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=N0WfW7-KCsKKsAHhtb6QDw&q=os+ratko+mitrovic+novi+beograd&oq=os+ratko+mitrovic+&gs_l=psy-ab.3.1.0j0i203k1j0l3j0i22i30k1l5.1505.14442.0.16938.21.19.1.0.0.0.117.1546.18j1.19.0....0...1.1.64.psy-ab..1.20.1549.0..35i39k1j0i131k1.0.khlz-0c8RhM


инспекције. 

 

 

 

Град/Општина ЗВЕЧАН 

Орган који врши 

надзор 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса Школска управа Косовска Митровица, Џона Кенедија бр. 17 

Број редовних надзора 2                                                                                                                      

 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ ,,Вук Караџић" 

 

ОШ ,,Свети Сава" 

 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период у 

коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање 

стручно саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу 

спречавања настанка незаконитости. Службене саветодавне 

посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина ЛЕПОСАВИЋ 

Орган који врши 

надзор 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса Школска управа Косовска Митровица, Џона Кенедија бр. 17 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ ''Стана Бачанин'' ПУ ''Наша радост'' Лепосавић 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

10 У току радне/школске 2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања 

настанка незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина ОБИЛИЋ 

Орган који врши 

надзор 
                        Министарство просвете, науке и технолошког развоја                      

Адреса                   Школска управа Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

            

ОШ '' Бранко Радичевић'' Обилић            

            

            

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

 У току радне/ школске 2018/19. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

7 У току радне/ школске 2018/19. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 



 

 

 

Град/Општина СРБИЦА 

Орган који врши 

надзор 
                    Министасртво просвете, науке и технолошког развоја  

Адреса           Школска иправа Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ  " Милун Јакшић'' Бање 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

У току радне/ школске 2018/19. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 У току радне/ школске 2018/19. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања 

настанка незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере 

и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Град/Општина ПЕЋ 

Орган који врши 

надзор 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса   Школска управа Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број редовних 

надзора 
0 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/ школске 2018/19. године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

3 У току радне/ школске 2018/19. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање 

стручно саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу 

спречавања настанка незаконитости. Службене саветодавне 

посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина ИСТОК 

Орган који врши 

надзор 
     Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса        Школска управа   Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број редовних 2 



надзора 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ  "Радош Тошић" 

 
ОШ "Јединство '' 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/ школске 2018/19. године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 У току радне/ школске 2018/19. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања 

настанка незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

Град/Општина КОСОВО ПОЉЕ 

Орган који врши 

надзор 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса Школска управа  Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ "Угљаре" 

Период у коме ће 

се вршити редовни 
У току радне/ школске 2018/19. године 



надзор 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

6 У току радне/ школске 2018/19. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања 

настанка незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере 

и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

Град/Општина                              ОРАХОВАЦ 

Орган који врши 

надзор 
         Министарство просвете, науке и технолошког развоја                                    

Адреса Школска управа Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ "Светозар Марковић" 

 

Гимназија 

 

ОШ "Доситеј Обрадовић" 

  

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/ школске 2018/19. године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

/ У току радне/ школске 2018/19. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање 

стручно саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу 



превентивног 

деловања 

спречавања настанка незаконитости. Службене саветодавне 

посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

  

Град/Општина                                ПРИШТИНА-ГРАЧАНИЦА 

Орган који врши 

надзор 
            Министарство просвете, науке и технолошког развоја                                                                                          

Адреса Школска управа   Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ "Краљ Милутин" Медицинска школа 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/ школске 2018/19. године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 У току радне/ школске 2018/19. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање 

стручно саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу 

спречавања настанка незаконитости. Службене саветодавне 

посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 



Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина ЛИПЉАН 

Орган који врши 

надзор 
              Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

Адреса                                                                              

Школска управа  Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ "Кнез Лазар" 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току радне/ школске 2018/19. године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 У току радне/ школске 2018/19. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање 

стручно саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу 

спречавања настанка незаконитости. Службене саветодавне 

посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 



за остваривање 

плана 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

Град/Општина ШТРПЦЕ 

Орган који врши 

надзор 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса 
Школска управа Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица, 

Немањина 26 Београд 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ПУ ''Шарско лане''Штрпце 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

У току школске/радне 2018/19. године 

Очекивани број 

ванредних надзора у 

установама на 

територији локалне 

самоуправе и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

7 У току школске/радне 2018/19. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање 

стручно саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу 

спречавања настанка незаконитости. Службене саветодавне 

посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 



 

 

 

 

Град/Општина ДРАГАШ-ГОРА 

Орган који врши 

надзор 
              Министарство просвете, науке и технолошког развоја                                                            

Адреса  Школска управа  Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број редовних 

надзора 
                                                  0                                                  

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 
 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији локалне 

самоуправе и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

7 У току радне/ школске 2018/19. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања 

настанка незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општина                            КОСОВСКА КАМЕНИЦА 

Орган који врши 

надзор 
        Министарство просвете, науке и технолошког развоја                                                                                                     

Адреса  Школска управа Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број редовних 3 



 

 

Град/Општина КОСОВСКА МИТРОВИЦА 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Косовска Митровица, просветни инспектор 

Адреса Косовска Митровица Иво.Лоле Рибара бб 

Број редовних 

надзора 
14 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ-

„Даница 

Јарамаз“-

Косовска 

Митровица 

ОШ “Бранко 

Радичевић“ 

Косовска 

Митровица 

ОШ „Свети 

Сава“ 

Косовска 

Митровица 

ОШ 

„Доситеј 

Обрадови“ 

 Косовска 

Митровица 

ОШ 

„Десанка 

Максимо

вић“ 

Косовска 

Митрови

надзора 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ "Вељко Дугошевић'' Ранилуг 

  

ОШ '' 9 мај''  

 

ОШ '' Братство'' редовни надзор  

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

У току радне/ школске 2018/19. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

15 У току радне/ школске 2018/19. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања 

настанка незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 



ца 

ОШ 

„Вељко 

Банашевић

“ Косовска 

Митровица 

ОШ „Владо 

Ћетковић“ 

Косовска 

Митровица 

ОШ 

„Предраг и 

Миодраг 

Михајловић

“ Косовска 

Митровица 

ОШ и СШ 

Музичка 

школа 

„Миодраг 

Васиљевић

“ Косовска 

Мтровица 

Школа за 

основно и 

средње 

образова

ње деце 

са 

посебним 

потребам

а 

„Косовск

и Божур“ 

Косовска 

Митрови

ца 

ОШ и СШ 

Музичка 

школа 

„Миодраг 

Васиљевић

“ Косовска 

Митровица 

СШ 

„Медицинкс

а Школа са 

домом 

ученика“ 

Косовска 

Митровица 

СШ 

„Гимназија 

Друштвено- 

језичког и 

природно- 

математичк

ог смера“ 

Косовска 

Митровица 

Средња 

техничка 

школа 

„Михајло 

Петровић 

Алас“ 

Косовска 

Митровица 

СШ 

„Економс

ко 

Трговинс

ка“ 

Косовска 

Митрови

ца 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

У току радне/ школске 2018/19. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

12 У току радне/ школске 2018/19. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски, контролни,утврђујући. 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа 

и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује. 

 одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

Провера рада Органа Управљања школе и Директора школе. 

Планиране мере и Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 



активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних 

овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности у својству регистрованог и недостатака 

обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

(У овом делу је неопходно скренути пажњу на проблем расељених 

школа у Косовској Митровици, конкретно 4 основне и 2 средње 

школе које су се налазиле на јужном делу града сада послују у 

школама у Северном делу града) 

 

 

Град/Општина                                        ВУЧИТРН 

Орган који врши 

надзор 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса Школска управа Џона Кенедија бр. 17 

Број редовних 

надзора 
2 

 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

 

ОШ ''Свети Сава'' 

 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

У току радне/ школске 2018/19. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

у установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број надзора Период 

5 У току радне/ школске 2018/19. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање 

стручно саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу 

спречавања настанка незаконитости. Службене саветодавне посете 

установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 



 

  

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

Град/Општина НОВО БРДО 

Орган који врши 

надзор 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса Школска управа Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица 

Број редовних 

надзора 
0 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 У току радне/ школске 2018/19. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање 

стручно саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу 

спречавања настанка незаконитости. Службене саветодавне посете 

установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над 

радом установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 



 

 

 
 

 

  

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке 

мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Град/Општина ГЊИЛАНЕ 

Орган који врши 

надзор 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса 
Школска управа Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица, Немањина 

26 Београд 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ ''Бора Станковић'' 

 

Техничка школа ''Драги Поповић'' 

Г.Кусце 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/ школске 2018/19. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 У току радне/ школске 2018/19. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања 

настанка незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничке мере и 

радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Град/Општина ЗУБИН ПОТОК 

Орган који врши 

надзор 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Адреса Школска управа Косовска Митровица, Џона Кенедија бр. 17 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

 
ОШ '' Јован Цвијић'' 

 

Средња школа ''Григорије 

Божовић  

  

 
ОШ „Благоје Радић“  

 
 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/ школске 2018/19. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 У току радне/ школске 2018/19. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 

размене података, пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за 

инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 



 

ЈАВНО ПРИЗНАТИ ОРГАНИЗАТОРИ АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА 

ОДРАСЛИХ 

 

Град/Општина БЕОГРАД, ЧАЧАК, УЖИЦЕ, 

СУБОТИЦА 

Орган који врши надзор Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја 

Адреса Немањина 26, Београд 

Број редовних надзора 5 

Преглед надзираних субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор 

Установа за културно образовну 

делатност "Коста Новаковић" ЧАЧАК 

Мокрогорска школа менаџмента 

УЖИЦЕ 

Rico Training centre D.O.O. БЕОГРАД 

Техничка школа Ваљево ВАЉЕВО 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

СУБОТИЦА 

Период у коме ће се вршити редовни надзор У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број ванредних надзора у 

установама на територији локалне 

самоуправе и период у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 
У току радне/школске 

2018/19 године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и активности превентивног 

деловања 

Комуникација (усмена и писмена) са 

свим учесницима образовног процеса 

Планиране мере и активности за спречавање 

делатности нерегистрованих субјекта 

 

Едукација, савети и надзор по потреби 

Поступање по пријавама грађана 

 

Потребна средства за остваривање плана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАСТАВА  У  ИНОСТРАНСТВУ 

 

 

 

НАСТАВА  У  ИНОСТРАНСТВУ 

 

Орган који врши надзор Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја 

Адреса Немањина 26, Београд 

Број редовних надзора 4 

Преглед надзираних субјеката у којима ће 

се вршити редовни надзор 

Надзор над остваривањем образовно 

васпитног рада у иностранству врши ће се  

у договру са координатором 

Период у коме ће се вршити редовни 

надзор 
У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број ванредних надзора у 

установама на територији локалне 

самоуправе и период у коме ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

0 
 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и активности 

превентивног деловања 

Комуникација (усмена и писмена) са свим 

учесницима образовно – васпитног процеса 

Планиране мере и активности за 

спречавање делатности нерегистрованих 

субјекта 

 

 

Потребна средства за остваривање плана  

 


